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Abstract 
This thesis examines the situation for archivists within the context of e-government in three Swedish authorities. 
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their capability concerning new technology and digital information. This problem has been handled differently 
within the authorities, change of official titles has been one tactic. 

Their tasks and professional development have been slightly changed as they are working in a higher capa-
city ahead of the information being created. The change that can be seen in the context of e-government is that 
archivists are being more visible within their work places, which can be correlated to the e-government that 
encourage team work and collaborations to create an efficient and accessible authority. What this means for the 
archivists is that they can use these collaborations to further their own projects and tasks within the organisation 
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Inledning 

Den här uppsatsen undersöker arkivariernas deltagande i e-förvaltning. Undersök-
ningen fokuserar på arkivarier inom tre ledande myndigheter inom e-
förvaltningen. E-förvaltning kan beskrivas som en utvecklingsteknik där målet är 
att via informationsteknologi utveckla e-tjänster, bygga upp effektivare arbetsme-
toder inom statlig förvaltning samt möjliggöra en transparant förvaltning där in-
formation lätt ska kunna återanvändas och delas.1 Vad som blir centralt för ut-
vecklingen är information och hur den ska hanteras.   

För att kunna hantera information på ett effektivt sätt och för att göra den till-
gänglig till allmänheten anställs speciell personal med kunskap och kompetens 
inom dokumenthanteringsprocessen, t.ex. registratorer eller arkivarier. Denna 
uppsats fokuserar på arkivarierna som förväntas ha en helhetssyn på information, 
det vill säga från skapandet fram till långtidsbevarande och återanvändandet. Ar-
kivariernas perspektiv och arbetsuppgifter bidrar med bl. a möjligheten att ta del 
av myndigheters beslut och att det finns kunskap gällande hur känslig information 
om landets medborgare behandlas på ett sätt som följer rådande lagstiftning.  

I takt med att e-förvaltning anammats i högre grad har arbetet inom den of-
fentliga verksamheten blivit mer digital och användandet av flera olika digitala 
informationssystem har ökat. Detta har medfört att frågor gällande hantering av e-
förvaltning och digital information ofta hamnat hos IT-avdelningen. Tidigare 
forskning visar på en situation för arkivarierna där de har svårt att ta del av resur-
serna inom verksamheten och de ignoreras till fördel för IT-avdelningen när det 
kommer till hantering av digital information. Arkivarier har därmed uteslutits från 
e-förvaltningsutvecklingsprojekt på basis av delvis fördomar gällande vad en ar-
kivarie gör samt att de inte tilldelas tillräckligt med resurser för att kunna vara 
med inom projekt eller starta upp egna projekt.2  

Arkivariernas ovan beskrivna situation i tidigare forskning gjorde det inte-
ressant att undersöka situationen för arkivarier inom tre svenska myndigheter som 
är ledande i e-förvaltningen. Deras situation gällande användning och utveckling 
av IT, möjlighet till mer resurser inom myndigheten och samarbeten bör se an-
norlunda ut men frågan är hur annorlunda situationen för arkivarien är. I och med 

                                                
1  Regeringskansliet (2012), s. 9–14. 
2  Runardotter (2007), s. 63; Svärd (2014), s. 127; Kallberg (2013), s. 229. 2  Runardotter (2007), s. 63; Svärd (2014), s. 127; Kallberg (2013), s. 229. 
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att e-förvaltningsutveckling är centralt inom de tre myndigheterna, och att de har 
anställt speciell personal, t.ex. arkivarien, som ska arbete med informationshante-
ringsprocesserna är det intressant att undersöka om arkivarierna är delaktiga i e-
förvaltningen. Det vill säga om arkivarierna deltar ur ett informationsplanerings 
perspektiv genom att planera informationshanteringen från innan den skapas till 
långtidsbevarande och återanvändande.  

De myndigheter som valts ut är Försäkringskassan, Skatteverket och Bolags-
verket. Deras uppdrag berör alla i Sverige, och det är därför av stor vikt att in-
formation som de skapar och handlägger hanteras på ett korrekt och rättssäkert 
sätt. Informationen de hanterar kan ofta vara känslig vilket innebär att det är av 
yttersta vikt att dess säkerhet vid bearbetning måste vara strategiskt planerad för 
att fel inte ska uppstå. Av samma anledning är det viktigt att information som inte 
ska bevaras gallras korrekt samt att information som ska finnas kvar hanteras och 
lagras i enlighet med de lagstiftningar som finns. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur arkivariernas deltagande i e-
förvaltningen inom tre större myndigheter i Sverige ser ut. Information är central i 
e-förvaltning och här har arkivarierna en huvudroll att spela och därför är det in-
tressant att undersöka det. För att uppnå detta syfte kommer följande frågeställ-
ning besvaras: 
 
• Vilken roll har arkivarierna inom e-förvaltningens kontext? 

 
• Har de svenska arkivariernas roll och arbetsuppgifter utvecklats med e- för-

valtningen på myndigheterna och i så fall hur? 
 

• På vilket sätt kan det sägas att Records Continuum-modellen har influerat sy-
nen på arkiven och arkivariernas informationshantering inom e-förvaltningen 
på myndigheterna? 

Avgränsning 
Fokus för denna uppsats ligger på arkivariernas deltagande inom myndigheter 
som är ledande inom e-förvaltning. Begränsningen att fokusera på arkivarien 
gjordes för att undersökningen skulle bli för stor med ett inkorporerande av alla de 
yrkesgrupper som idag finns med i hela dokumenthanteringsprocessen. Där bland 
annat registratorer, systemarkitekter, dokumentcontroller m.m. skulle ingå. 
Avgränsingen till tre ledande myndigheter skedde på basis att tidigare forskning 
fokuserat på kommuner som påbörjar utvecklingen med e-förvaltning. De tre 
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myndigheterna som är med i undersökningen har arbetat med och utvecklats med 
e-förvaltning under en längre tid. Det är därför intressant att undersöka dessa le-
dande myndigheterna.  

Teori 
Det teoretiska perspektivet för uppsatsen är utvecklingen från Life Cycle-teorin 
fram till Records Continuum-modellen (RCM). Kopplat till Life Cycle-teorin 
finns teoretikerna Jenkinson och Schellenberg som representerar två olika per-
spektiv på arkiv och vad för uppgifter en arkivarie bör ha. RCM kommer att för-
klaras både som ett resultat av den tekniska utvecklingen och som ett nytt sätt att 
se på information och arkivmaterial. Modellen kommer att användas utifrån dess 
vidgade perspektiv på att inkorporera hela dokumenthanteringsprocessen och dess 
fokus på samarbete samt proaktiva förhållningssätt. 

Tillsammans med teorierna som nämnts ovan kommer ett historiskt perspektiv 
att appliceras gällande den svenska utvecklingen av arkivariens roll och involve-
ring inom myndigheter, för att kunna analysera förändring gällande dagens myn-
dighetsarkivariers roll och arbetsuppgifter.  

Jenkinson, Schellenberg och Life Cycle-teorin 
Jenkinsons synsätt och uppfattning av arkivariens roll och uppgifter tillhörde ob-
jektivismen med betoning på att bevara. Det kan enklast förklaras genom att hans 
uppfattningar byggde på den så kallade holländska handboken (dutch manual), 
som var den första europeiska manualen för arkivhantering, och som var beskri-
vande för de handlingar som skapades efter det samhälle och verksamheter som 
fanns under 1800-talet. Det som utmärkte dessa verksamheter var en enkel struk-
tur med tydliga hierarkier. Jenkinson framhävde arkiven som en objektiv källa för 
bevis, och att arkivarien därmed fungerade som en slags beskyddare av själva ar-
kivet och dess material.  I och med detta fick inte arkivarien enligt Jenkinson ge-
nomföra någon slags gallring eller selektivt välja material till arkivet. Eventuell 
gallring skulle utföras av någon form av administratör inom verksamheten innan 
arkivet levererades och skulle i sin slutliga form bestå av bevis för händelser och 
utförda transaktioner kopplade till arkivbildaren. Jenkinson tillät arkivarien vara 
delaktig att etablera standarder eller arbetsmetoder för hur man skulle kunna 
bygga upp ett kvalitativt och fungerande arkiv inom verksamheterna, men ansåg 
direkt involvering var opassande. Jenkinsons ståndpunkt gällande gallring förde 
med sig problem, t.ex. öppnade det upp för att verksamheten själva bestämde vad 
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som skulle finnas kvar i framtiden. Detta kan uppmuntra till korruption och att 
viktig information gallrades av okunskap inom verksamheten.3 

Det objektiva förhållningssättet till arkiven, arkivmaterialet och arkivariens 
roll blev snabbt problematiskt efter andra världskriget. Efter krigen skedde snabba 
och mer drastiska förändringar gällande organisationsformer och utvecklingen av 
större verksamheter med bredare komplexa strukturer. Denna komplexitet med-
förde, speciellt i USA, att allt mer handlingar skapades och information bevara-
des. För att kunna hantera den nya mängden handlingar etablerades en ny strategi 
gällande gallring och arkivariens delaktighet. Istället för utgångspunkten att spara 
allt blev det till att spara det som var viktigast utifrån både verksamhetens syn-
punkt och den historiska synvinkeln. Detta medförde att arkivarien gick från att 
enbart bevara till att också bidra med värderingar gällande vad som skulle väljas 
ut vad som skulle bevaras. 4 

Schellenberg utvecklade en specifik värdering och gallringsprocess utifrån 
denna situation. Enligt Schellenberg kunde en handling, eller grupp av handlingar, 
värderas efter två olika värden.  Ett primärt, som utgår ifrån vad som är viktigt för 
verksamheten, och ett sekundärt som ser på värdet av handlingar utifrån vilken 
potential de har för historien och forskning. Det sekundära delades vidare i två 
delar, informativt värde och bevisvärde. Enligt Schellenberg skulle arkivarien 
ansvara för värdering och gallring utefter det sekundära värdet, och att verksam-
heten ansvarar för att värdera handlingar utefter det primära. Detta förstärkte en 
uppdelning av arkivariens roll gentemot de andra yrkesrollerna som hanterade och 
strukturerade handlingar.5 Inom USA var dessa andra yrkesroller främst så kallade 
record managers, som inte är ett yrke som förekommit i Sverige.  

Kopplat till uppdelningen av värdering användes en modell och teori som kal-
lades för Life Cycle-teorin, den fördelade olika steg i informationshanteringen på 
olika yrken. Främst arkivarien och record managers. För att förtydliga denna upp-
delning och de olika uppgifter som fördelades på yrkena kan Life Cycle-teorin 
delas upp i åtta delar, som är uppdelade beroende på vem som hanterar dem och 
vart i tiden detta sker. Områden styrs av de två yrkesgrupperna, som tidigare 
nämnts, och som med olika fokus hanterar informationen. Record managers hade 
som fokus på informationens syfte för verksamheten. Därför hade de ansvaret för 
de fyra stegen: 

1. Skapandet	av	information	
2. Klassifikation 
3. Underhåll och tillgängliggörandet av informationen till verksamheten 
4. Beslut gällande gallring eller leverans till arkivet. 

                                                
3  Cook (1997), s. 23, 24f. 
4  Cook (1997), s. 26. 
5  Cook (1997), s. 27, 28. 
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Arkivarien tar vid när informationen blivit inaktuell för verksamheten som skap-
ade den, vilket flyttar fokus till historiskt värde. Arkivarien ansvarade för de reste-
rande fyra stegen: 

5. Urval	eller	accepterande	av	information	in	i	arkivet		
6. Beskrivning,	t.ex.	ordning	och	förteckningsarbete.	
7. Bevarande av information, vilket också kan inkludera materialet det är på.  
8. Tillgängliggöra informationen för forskare och dylikt. 6 

Life Cycle- teorins utgångspunkt är två separata sfärer som tillägnas de olika yr-
kena.7  

Det är inte nytt att arkivarien har en roll inriktad på historia, både som beva-
rare och som kvalificerad att kunna bedöma vad som är historiskt viktigt för fram-
tiden. Däremot skapade den tydliga åtskillnaden mellan historiska handlingar och 
vad som kan kallas som aktiva handlingar problem under den andra delen av 
1900-talet, då digital information började skapas. Införandet av datorer och inter-
net på arbetsplatser medförde att den fysiska platsen för informationen blev över-
flödig, då den istället existerade som logiska enheter. Information blev i digitalt 
format lättare att kunna ta del av redan via verksamheten som skapade den.8  

Situationen skapade en diskussion gällande arkivariens roll och om det var 
nödvändigt att leverera material till arkivet, vilket visade på en tydlig brytning 
med Life Cycle-teorin. Förutom aspekten gällande materialets fysiska plats bör-
jade det också uppstå diskussioner och problem gällande hållbarheten av det digi-
tala materialet. Det medförde att en mer holistisk metod efterfrågades, vilket in-
nebar att hänsyn skulle tas till hela processen av handlingarnas levnadstid. Prak-
tiskt innebar det att personer med kompetenser samt resurser för bevarandet av 
informationen borde finnas på plats redan vid dess skapande, för att kunna se till 
att informationen sedan kunde tas om hand vid tidpunkt för långtidsbevaring och 
återanvändande. Det medförde att den tidigare splittringen mellan arkivarier och 
administratörer skulle minskas och distinktionen mellan aktiva handlingar och 
arkiverade skulle i en viss mån överges.9 Detta synsätt ledde till utvecklandet av 
Records Continuum-modellen (RCM). 

Record Continuum-modellen 
RCM är resultatet av flera olika diskussioner och önskemål från både teoretiker 
och praktiker kopplade till arkivvetenskapen. Teoretiker som bidrog med viktiga 
insikter var Jay Atherton, Frank Upward, Sue McKemmish m.fl.10 Blicken rikta-
des tidigt mot Australien som nationellt och med hjälp av teoretiker som Ian 

                                                
6  Jay Atherton (1985), s. 44. 
7  Dingwall (2010), s. 145. 
8  Dingwall (2010), s. 139. 
9  Dingwall (2010), s. 147. 
10  Dingwall (2010), s. 144f, 149f. 
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Maclean och Peter Scott började utveckla en teori och arbetsmetoder baserad på 
handlingarna istället för dess fysiska plats. Utvecklingen inom Australien kom av 
en splittrad administration i landet, där handlingars fysiska plats varierade och 
sällan fanns på samma plats.11  

Arbetssättet utvecklades till RCM, som genom fyra olika dimensioner beskri-
ver en handlings levnadstid. RCM och dess dimensioner skapade nya perspektiv 
gällande hur det går att se på handlingar och därigenom på arkiven. Dimensioner-
na representerar olika tider och platser som en handling kan befinna sig i och det 
som gör modellen funktionell tillsammans med digital information är att hand-
lingarna har kapaciteten att befinna sig inom flera samtidigt.  
De olika dimensionerna kan beskrivas som följande: 

1. Skapa, upprätta eller motta information, därigenom blir den bl.a. allmän 
handling. 

2. Infångandet av handlingen inom ett system eller klassifikationsstruktur, 
med t.ex. andra handlingar i skapandet av kontext. 

3. Organisera samt värdera handlingen och informationen. 
4. Underhåll och användning av handlingen, här kan den spridas utanför dess 

skapandekontext. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11  Cumming (2010), s. 43. 
12  Jay Atherton (1985), s. 48; Reed (2005), s. 2. 
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Figur 1 – Record Continuum- modellen 

Upward (2000), s. 123.  

Bilden ovan visar hur RCM är uppbyggt med de olika dimensionerna. Denna 
version är konstruerad av Frank Upward som också lagt till fyra axlar, identity, 
evidentiality, transactionality och recordkeeping containers. Dessa axlar ska visa 
på informationens process i samband med samhällets strukturer. Genom att an-
vända sig av både de fyra dimensionerna och fyra axlar försöker Upward fånga in 
helheten av handlingars perspektiv och verklighet.  De fyra axlarna representerar 
olika områden och funktioner informationen har, mer specifikt deras fysiska och 
logiska form (recordkeeping containers), funktionen som bevis och minne genom 
spårbarhet av handlingar (evidentiality), ursprung, syfte och funktion av handling-
arna (transactionality) och identieten av skaparen, organisationen samt hur identi-
teten formas av samhället (identity).13 

Den första dimensionen står för skapandet och upprättandet av informationen, 
och kan beskrivas som navet eller mittpunkten av modellen där transaktioner och 
processer börjar. När informationen fångas in inom dimension två kan den presen-
teras i kontext med andra handlingar inom t.ex. ett system, och blir delaktig i att 
redovisa samt bevisa vad som skett inom verksamheten. Vid inträdandet till di-

                                                
13  Dingwall (2010), s. 149f. Cumming (2010), s. 48.  För denna uppsats är däremot fokuset på själva 
dimensionera i kontext med dokumenthanteringsprocessen, därför kommer inte mer utrymme att lämnas till 
förklaring av axlarna.  
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mension två blir handlingen möjlig att både använda samt delas, vilket innebär att 
metadata behöver appliceras för att göra den sökbar samt för att visa på kontexten 
som handlingen existerar och/eller skapades ur.14  

Inom den tredje dimensionen, organiserandet, ska handlingarna dels organise-
ras tillsammans till en större helhet men också förses med mer relevant metadata 
m.m. för att de ska kunna bevaras över en längre tid. Det är mer eller mindre en 
dimension för att kunna möjliggöra bevarandet av handlingar och deras funktioner 
för framtiden samt planera för den information som inte ska bevaras. Detta blir 
tydligare inom den fjärde dimensionen, pluraliserande, där underhållet ska ske och 
tillgången till handlingarna ska säkras. Det ska vara möjligt att ge tillgång till in-
formationen för en variation av personer med olika syften, t.ex. historisk uppfölj-
ning eller för allmänheten. 15 

RCM kan sägas fungera på liknande sätt som digital information har möjlig-
het att hanteras på, som har flera attribut som vanliga pappershandlingar saknar. 
Digitala handlingar är bl.a. lätta att använda på det sätt att de kan skickas snabbt 
och förhållandevis billigt, samt delas via gemensamma nätverk. Vilket medför att 
de kan delas till fler användare i en större utsträckning och därmed användas inom 
nya områden som de inte ursprungligen skapades för. Detta är en fördel inom 
verksamheter att kunna återanvända information till liknande eller nya situationer 
och processer inom verksamheten. En annan aspekt av digitaliseringen är den 
ökande tillgängligheten av handlingar och information tidigt, redan vid infångan-
det kan fungera som t.ex. forskningsmaterial.16  

En förändring som kommit med digitaliseringen samt anammandet av RCM 
är den som skett på de yrkesgrupper som jobbar med dokumentationshantering, 
främst arkivarier, administratörer, registratorer m.m. men också nya yrken som 
t.ex. IT- och systemarkitekter samt dokument controller. RCM främjar främst ett 
starkare samarbete mellan arkivarien och records managers, men för att införliva 
det holistiska perspektivet bör strategier och samarbeten upprättas med fler yrken 
och inkorporerandet av andra ämnesområden, t.ex. IT, administration och kultur.17 

 Utvecklingen visade på att arkivarier behövde komma in tidigare, med kun-
skap om vad som behövde göras i dokumentationsprocessen för att handlingarna 
skulle kunna hanteras på rätt sätt genom bl.a. strategier för långtidsbevaring. När 
handlingarna fanns i pappersform var det enkelt att komplettera med information, 
t.ex. rörande dess kontext eller innehåll. Denna information var viktig för att arki-
varien skulle kunna arkivera handlingarna och att de skulle anses vara kompletta 
och autentiska för framtiden. Digitala handlingar gjorde det mer komplicerat och i 
vissa fall omöjligt att applicera information ad hoc, eller att förstå vilken kontext 

                                                
14  Reed (2005), s. 2; Flynn (2001), s. 83. 
15  Reed (2005), s. 2f.; Flynn (2001), s. 83. 
16  Dingwall (2010), s. 148. 
17  McKemmish (1997). 
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dessa handlingar kom ifrån i efterhand.18 Det har medfört att handlingar, när de 
levererades till arkivet, inte alltid uppfyllde de standarder och krav som krävs för 
att kunna bevaras för framtiden.  Lösningar på detta enligt RCM var att gallrings-
utredningar, standarder och skapandet av metadata skulle planeras och genomfö-
ras i ett tidigt stadium t.ex. när handlingarna skapades eller innan. För att möjlig-
göra att rätt handlingar sparades för framtiden och att det skulle finnas tillräckligt 
med metadata knutna till dessa för att kunna fortsätta vara autentiska, tillförlitlig 
och kompletta.19   

Arkivyrket i Sverige 
I Sverige har utvecklingen gällande arkiv och arkivarieyrket utvecklats an-
norlunda på grund av offentlighetsprincipen som regleras i tryckfrihetsförordning-
en från 1766. Den medförde att vad som ska bevaras och tillgängligheten till in-
formation har varit kontrollerad. Offentlighetsprincipen har också haft en påver-
kan gällande utvecklingen av arkivyrket i Sverige. Det har medfört att arkivarien 
har varit involverad tidigare med handlingarna inom aktuella arkivbildare, d v s 
att de haft samröre med arkivmaterial innan det levererats till arkivinstitutionerna. 
Samt att de svenska arkivarierna relativt tidigt varit intresserade av den digitala 
arkivbildningen.20 Den uppdelning som finns inom andra länder med yrket records 
managers och arkivarier finns inte inom Sverige. Utan rollerna inom verksamhet-
en som traditionellt hanterat information brukade vara registratorn eller någon 
form av administratörer.  

Utbildandet av arkivarier började under 60-talet och utfördes främst av Riks-
arkivet. Vid 1973 startades en kurs vid Stockholms universitet som bestod av 
sammanlagt 20 p enligt det gamla poängsystemt, idag finns flera universitet som 
har utbildningar inom området.21 Universitetsutbildningarna sträcker sig ifrån 
kandidatnivå upp till att det nu finns möjlighet att doktorera inom ämnet.  

Arkivarierna i Sverige började som yrkesgrupp röra sig utanför institutionerna 
under 1970-talet och många fick anställning inom myndigheter och kommuner. 
Vid expansionen under 1970-talet då ämnet både dök upp inom universitetsvärl-
den samt att arkivarien började anställas inom den offentliga sektorn började de 
även ta del av arbetet och frågor rörande arkivbildningen. Utöver det huvudsak-
liga området som består av att tillgodose behoven hos brukare, besökare eller 
kunder till arkivet genom arbetsuppgifter som att vårda, bevara och ge service till 
dem. Inom det nya arbetsfältet fick de flera arbetsuppgifter som stämmer in på 
definitionen av yrkesrollen record managers, som finns i andra länder och har 
hand om styrning av handlingars flöde och registrering av handlingar. De behöll 
                                                
18  Dingwall (2010), s. 145. 
19  Dingwall (2010), s. 152f. 
20  Smedberg (2012), s. 254. 
21  Smedberg (2012), s. 248. 
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samtidigt klassiska arkivuppgifterna som gallrings- och bevarandesutredningar 
samt att föra fram arkivsynpunkter på utveckling av nya rutiner och senare också 
på utveckling av informationssystem.22 Ett vanligt förekommande fenomen är att 
arkivarien ofta innehar en delad position som registrator och arkivarie.  

Sammanfattningsvis för denna teoridel har det skett en utveckling av arkiva-
rieyrket från att enbart haft en historiebevarande roll till att vara delaktig inom 
verksamheter med att bygga upp arkiv som ska kunna bevaras för framtiden och 
återanvändas. RCM bygger på arkivariens mer aktiva roll tillsammans med andra 
yrkesgrupper som jobbar inom verksamheterna med informationshantering. Den 
främjar en proaktiv framtoning som framgångsrik för hur den digitala informat-
ionen ska bevaras för framtiden. 

Metod 
Metoden för undersökningen som genomfördes i denna uppsats var kvalitativ med 
intervju som teknik. Den kvalitativa metoden lämpade sig väl för undersökningen 
därför att den ger större möjlighet att undersöka och redovisa en djupare förståelse 
och insikt för en situation.23  Kvalitativ metod skiljer sig gentemot den kvantitativa 
metoden genom att fokusera på att tolka situationer, t.ex. genom att fråga hur eller 
varför människor gör eller tänker.24 Den kvantitativa metoden har istället ett fokus 
på siffror eller variabler för att kunna upptäcka mönster eller ange frekvenser 
inom situationer.25 Därmed valdes den kvantitativa bort, då det inte var viktigt för 
mitt syfte hur ofta informanterna gjorde något eller i vilken frekvens. 

Valet av metod och teknik nåddes genom att utgå ifrån Kvales sju steg för att 
planera en undersökning och dessa är:  

1. Formulera syfte och problemområde 
2. Designa studien i relation med syftet. 
3. Genomförandet av studien.  
4. Tillgängliggör materialet för bearbetning. T.ex. transkribering.  
5. Bearbeta materialet genom vald analysmetod. 
6. Resultat och kontroll av validitet samt reliabilitet.  
7. Rapport, sammanställning av processen samt resultat.26 

Syftet med uppsatsen går ut på att undersöka hur arkivarierna deltar i e-
förvaltningen, vilket uppmanar till kontakt med studieobjekten. Det vill säga arki-
varierna, för att de skulle kunna beskriva sin situation samt den kontext de verkar 
                                                
22  Smedberg (2012), s. 249. 
23  Merriam & Nilsson (1994), s. 9. 
24  Trost (2010), s. 26. 
25  Trost (2010), s. 31. 
26  Kvale & Brinkmann (2014), s. 144f. 
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inom. I samband med detta syfte valdes därför den kvalitativa metoden och till-
sammans med det valdes intervjuer som teknik. Valet av tekniken var kopplat till 
valet av metod och utgick ifrån en vilja att förmedla ett djup av den undersökta 
situationen. Genom intervjuer kom informanternas egna tolkningar fram och tek-
niken var användbar därför att den centraliserade och möjliggjorde att skapa en 
förståelse för situation som arkivarierna inom en verksamhet befinner sig i och 
vad de upplever.27   

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide med standardiserade frågor. Det 
innebär att alla informanter skulle få samma frågor skickade till sig ca en vecka 
innan intervjutillfället, för att få tid att fundera samt reflektera över ämnen och sin 
situation inom myndigheten. Graden av standardisering avgörs genom hur lik si-
tuationen är mellan alla informanter, dvs. avsaknaden av variation.28  I denna 
undersökning har de alla fått samma frågor och frågeföljd, vilket också är positivt 
genom att det genererar en gemensam plattform att utgå ifrån för analys av data. 
De följdfrågor som skulle kunna ställas hade i den mån det var möjligt planerats i 
förväg, men avvikelser har skett beroende på vilken information som delgetts. 
Informanternas positioner inom verksamheten var också densamma. Även om de 
hade olika titlar officiellt ansåg de sig alla vara arkivarier. Största skillnaden mel-
lan informanterna var storleken på myndigheten de jobbade vid. Två av myndig-
heterna har över 10 000 anställda, och den tredje bestod av 500 anställda. Skillna-
den bestod då också av att de inom de större myndigheterna hade fler kollegor 
med samma yrkesroll än den inom den minsta myndigheten, vilket då jämnar ut 
att alla hade samma slags arbetsbörda på sina arbetsplatser.  

Frågorna i intervjuguiden är formulerade för att vara öppna och breda, vilket 
innebär att de formulerades baserat på ett ämne som låter informanten själv tolka 
vad som efterfrågas och hur den ska utveckla svaret. Detta möjliggör att frågorna 
passar de olika myndigheterna och att problem eller arbetssätt som skiljer eller 
liknar varandra går att se tydligt. På detta vis uppfyller intervjuundersökningen 
kraven på den kvalitativa metoden, att skapa djupare och komplexare svar på en-
klare frågor.29  

Det upplevdes problem vid formuleringen av frågorna, då det var svårt att få 
fram information om hur myndigheterna i stora drag arbetar med e-förvaltning 
och hur de valt att definiera e-förvaltning internt. Därför kunde inte frågor formu-
leras för arbetssituationer som kunde finnas. Problemet löstes genom att i större 
utsträckning basera frågorna efter sektionerna e-förvaltning, arkivariens roll i Sve-
rige samt Records Continuum-modellen och därigenom indirekt Life Cyle-teorin. 
Dessa områden bidrog till formuleringen av intervjufrågorna och därigenom 
kunde frågor inom fyra olika ämnesområden formuleras. Dessa var: yrkesroll, e-

                                                
27  Trost (2010), s. 53f. 
28  Trost (2010), s. 39. 
29  Trost (2010), s. 25. 
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förvaltning, samarbete och proaktivitet. 
Uppsatsens undersökning inspirerades av tidigare forskning men är inte base-

rad på en hypotes. Det antogs att situationen inom myndigheterna kunde vara an-
norlunda, då deras arbetsplatser är annorlunda gällande struktur, resurser och ut-
veckling. Att deras arbetsplatser är annorlunda baserades på att det som tidigare 
undersökts var kommuner och i denna uppsats är det stora myndigheter varav två 
har över 10 000 anställda. Därför har utgångspunkten för undersökningen varit 
induktiv, att uppsatsens slutsats dras av vad som har observerats eller undersökts.30 

Sammanlagt genomfördes 10 stycken intervjuer, förlagda på tre olika myn-
digheter. Intervjuerna genomfördes genom enskilda intervjuer med en informant i 
taget på plats i myndighetens lokaler. Vid Försäkringskassan ställde sju stycken 
upp på att bli intervjuade, av 10 stycken anställda arkivarier. Bolagsverket har två 
anställda arkivarier och en av dem ställde upp på att bli intervjuad. Skatteverket 
har sammanlagt 15 stycken arkivarier, men de är förlagda på olika kontor och vid 
tidpunkten för intervju kunde två stycken delta. Fördelningen av intervjuerna har 
varit ojämn och det är specifikt Skatteverket som utmärker sig, och kan föranleda 
att bilden av Skatteverket inte blir lika representativ som de andra två. I efterhand 
kan det konstateras att fördelningen av intervjuer på de olika myndigheterna inte 
vägt in i resultatet negativt. Speciellt i och med att det var möjligt att intervjua 
informanter som båda var arkivarier men med skilda titlar inom Skatteverket. De 
hade delat upp arkivarierollen i två olika yrkesroller med titlarna IT-arkivarie 
samt arkivarie. Därmed kunde arkivariernas situation inom Skatteverket täckas 
upp i en likvärdig utsträckning och ge en lika representativ bild som de andra in-
formanterna. I och med att undersökningen är kvalitativ har intervjuerna oavsett 
antal kunnat ge en djupare förståelse för situationen på myndigheten, men det har 
ändå varit en strävan att få intervjua flera inom de olika myndigheterna. Detta för 
att få tillräckligt med data att analysera för att kunna få en djup bild av deras situ-
ation på myndigheterna.   

Intervjuerna varierade i tid mellan 20 minuter och en timme och spelades in. 
Efter intervjuerna lyssnades inspelningarna igenom en till två gånger och nog-
granna anteckningar samt transkribering av intressanta områden gjordes. Därefter 
tematiserades svaren inom de fyra olika ämnesområdena som strukturerat inter-
vjufrågorna. Värderingen av vad som var relevant för undersökningen gjordes i 
kontext med tidigare forskning och det teoretiska ramverket. Det som urskilde sig 
samt vad som kunde liknas eller jämföras med ramverket och forskningen var det 
som hamnade i fokus för analysen.  

Resultatet av undersökningen är strukturerade efter följden av intervjufrå-
gorna, och består av en analys av informanternas egna svar, tankar och åsikter. 
Två av ämnesområdena som hade tematiserats slogs ihop, yrkesroll och e-

                                                
30  Kvale & Brinkmann (2014), s. 238f. 
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förvaltning, då dessa var nära sammankopplade i hur informanterna talade om sin 
yrkesroll i kontext med e-förvaltningen. Diskussionen av och jämförelser mellan 
resultatet finns under rubriken ”Slutdiskussion”, där undersökningen förs in i det 
teoretiska ramverk som har redogjorts i uppsatsen. Uppdelningen har genomförts 
för att ge ett tydligt utrymme för situationerna på de olika myndigheterna och in-
formanternas syn på deras situation.  

Inom kvalitativ forskning är det svårt att definiera exakt hur reliabilitet och 
validitet ska appliceras. De två begreppen utgår ifrån den kvantitativa metoden, 
och representerar hur väl forskningen kan återskapas i efterhand av en annan fors-
kare. Som nämnts gällande kvalitativa metoden är den till för att undersöka djupet 
i en situation eller tankegång, och dessa situationer och tankegångar kan förändras 
i väldigt hög grad då människor inte kan betraktas som statiska. Detta medför att 
det ofta är svårt att argumentera för hög reliabilitet och validitet inom kvalitativa 
undersökningar.31 Intervjuguiden som skapats för denna undersökning har däremot 
potentialen att frambringa en hög reliabilitet, på grund av dess relativt höga stan-
dardisering.  

Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som berör ämnet i denna uppsats var inte ett stort om-
råde. Efter ett sökande inom olika vetenskapliga tidskrifter med arkiv, arkivarier, 
e-förvaltning och records manager som sökord och i Uppsala universitetsbiblio-
tekets databaser upptäcktes fyra svenska forskare som berör denna uppsats äm-
nesområde dvs. arkivarierollen i samband med e-förvaltning. Internationellt finns 
det forskning som berör e-förvaltning och vikten av god informationshantering för 
att utvecklingen ska fungera. Forskning som utmärkte sig var två artiklar som 
utforskar möjligheterna gällande e-förvaltning i utvecklingsländer. Problemet med 
dessa är att de undersöker möjligheterna för att kunna utveckla e-förvaltning och 
vilka potentiella problem som kan uppstå, det är inte en situation som kan liknas 
med den utveckling som pågår i Sverige och därför har den inte aktivt redovisats.32  

Annan forskning, utanför området e-förvaltning, som berör denna uppsats 
ämnesområde var den som rör arkivarier och records managers arbete med digital 
information. Det finns ett problem med att förlita sig på den forskningen i allt för 
stor utsträckning då e-förvaltning innebär mer än frågan om hantering av digitalt 
material, och allt för stor användning av den forskningen skiftar bort fokus från de 

                                                
31  Trost (2010), s.132f. 
32 För mer information se artiklarna: Mnjama, Nathan, and Justus Wamukoya.(2007) 'E-Government and 
Records Management: An Assessment Tool for e-Records Readiness in Government', The Electronic Lib-
rary, vol. 25/no. 3, s. 274-284; Moloi, Julie, and Stephen Mutula.(2007) 'E-Records Management in an E-
Government Setting in Botswana',Information Development, vol. 23/no. 4, s. 290-306. 
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andra sidorna av e-förvaltningen. Därför kommer det att ges en kortare redovis-
ning över forskningsläget inom detta område.  

Arkivarien och digital information,  
En forskare som resonerade kring arkivarier inom den nya digitala åldern var Ri-
chard J Cox. I en artikel från 1998 reflekterar Cox kring arkivariens plats inom 
den nya digitala åldern, där inte bara tekniken förändras utan också samhället som 
använder den. Cox sammanfattar flera olika forskares teorier om hur arkivarien 
måste förhålla sig till den nya miljön. Bland annat att arkivarien måste förändras 
med tiden och dess teknik, vilket innebär nya synsätt som att arkivinstitutioner 
eventuellt inte kommer att vara den slutliga förvaringsplatsen för handlingar. 
Samtidigt förändrar internet allmänhetens syn på information och tillgänglighet, 
vilket ställer nya krav på arkivarien och arkiv att ge service till dess innehåll. In-
ternet är ett viktigt verktyg som Cox lyfter fram för den nordamerikanska utveckl-
ingen, och dess möjligheter för arkiven. Det skulle kunna främja en större förstå-
else och resurs att nå ut och bli nådd av andra. Problem kan däremot uppstå i och 
med att allmänheten tror att allt finns digitalt, och finns det inte att nå via internet 
finns informationen helt enkelt inte.33  

Det var enligt Cox oklart exakt vad som skulle bli arkivariens roll, men att ar-
kivarien måste anpassa sig och följa med i tiden. En del av anpassningen kan sä-
gas vara att förstå vilka problem och perspektiv digital information kräver samt 
hur de ska kunna lösas. Barbara Reed tar upp de vanligaste problemen och lös-
ningarna i en artikel från 2006. Genom att diskutera de problem som finns hoppas 
Reed att skapa förståelse om att det inte går att vänta på en universiell lösning 
utan att de problem och lösningar som är kopplade till digitalt material måste tas 
upp och arbetas med tidigt. Annars riskeras bl.a. att information inte kan bevaras 
och återanvändas.34  

Reeds utgångspunkt är mängden ursprungsdigitalt material som ökar konstant 
och med material som är för komplext för att skriva ut på papper. Det lämnar den 
enda möjligheten att bevara ursprungsdigitalt material digitalt. För att detta ska 
vara möjligt måste hänsyn tas i förtid till den skapande mjuk- och hårdvaran. De 
är båda ofta utsatta för uppdateringar och framförallt mjukvara brukar anses vara 
obsolet efter fem år. Det finns flera projekt där information har bevarats på olika 
tekniska medium som video, kassetter eller liknande och som sedan fallit ur tiden, 
vilket innebär att de idag är mer eller mindre oläsbara.35 

De tekniska problem som målas upp av Reed går att lösa genom olika tekni-
ker för att hantera digitalt material. De olika teknikerna är bland annat emulering, 

                                                
33  Cox (1998), s. 25ff, 31f. 
34  Reed (2006), s.117. 
35  Reed (2006), s. 120, 118. 
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där ny programvara skrivs för att härma den äldre mjuk- eller hårdvaran som 
krävs för att spela/visa informationen. Migrering är den andra tekniken och inne-
bär att en kopia av originalet ständigt uppdateras för att klara av att användas i de 
nya programmen och operativsystemen. Den sista tekniken som redogörs är an-
vändandet av standardiserade format, vilket innebär en begränsning av format för 
långtidsbevaring som alla följer och därmed byggs in i de nya versionerna av 
mjuk- och hårdvaror. Alla dessa tekniker är i grunden strategier, och det krävs 
proaktivitet genom planering, involvering av flera olika professionella områden 
samt bevakning och metadatatillägg. I grunden kräver bevarande av digitalt 
material ett nytt perspektiv på hantering, som särskiljer sig från det perspektiv 
som finns inom de analoga områdena. Detta kräver att människor med kompetens 
och flexibla synsätt involverar sig och det mycket tidigare än innan.36   

Forskningen som finns på sambandet mellan digitalt material, arkiv och arki-
varien är enig om att hanteringen och bevarandet av digital information kräver 
uppmärksamhet, nya perspektiv och en proaktiv framtoning för att lyckas. Cox 
beskriver hur de nya verktygen genom tekniken kan vara positiva för att dels 
kunna hantera information genom återsökning och återanvändning, men också att 
kunna skapa en större tillgänglighet till kulturarvet om den tekniken hanteras rätt. 
Reed redogör för hur arkivarierna kommer att behöva förändra synsätt och arbets-
sätt när det gäller att kunna fortsätta hantera och bevara information. Reeds sam-
manställningar av metoder visar också på att det inte är omöjligt att bevara digital 
information, men att det krävs resurser för att kunna vara proaktiv samt kunskap 
för att det ska vara möjligt.  

Informationsyrken och e-förvaltning 
Den forskning som står i direkt koppling till uppsatsens ämne är den svenska 
forskningen som nämndes i början av denna sektion. Det är forskningen som re-
dogörs för nedan som har agerat bakgrund för uppsatsens undersökning. Forsk-
ningen inom denna sektion utforskar de svenska arkivariernas utveckling och svå-
righeter med e-förvaltning och resurserna för proaktivt deltagande. Vilket denna 
uppsats har byggt vidare på.  

Den första av de svenska forskarna var Mari Runardotter som undersökte ar-
kivariens roll i samband med utvecklingen av IT, därmed indirekt vissa delar av e-
förvaltningen. Runardotter undersökte arkivariens yrkesroll i samband med att IT 
blivit ett större moment och viktigt verktyg i arbetsuppgifterna. Runardotters 
undersökning genomfördes vid tre olika tillfällen, intervju med en universitetsar-
kivarie, intervjuer vid en arkivariekonferens samt en workshop med sex arkivarier 
och en registrator. En samlad åsikt vid alla tre tillfällen var att arkivarierna kände 
att IT-avdelningen fick mycket resurser och uppmärksamhet. Det märktes tydligt 
                                                
36  Reed (2006), s. 124f. 
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för informanterna som inte blev kontaktade eller inbjudna under planeringsstadiet 
gällande utvecklingen av nya IT-lösningar inom deras respektive verksamheter, 
vilket medförde att IT-avdelningen fick ansvar för det mesta när det rörde teknik. 
På grund av bristande involvering av arkivarierna och deras perspektiv gällande 
bevarande av information för framtiden, skapades många problematiska situation-
er. Det var svårt att försöka lösa dessa problem eller föreslå samarbeten då det 
upplevdes som svårt att kommunicera med IT-avdelningen. Informanterna be-
skrev upplevelsen att försöka kommunicera med dem som att de pratade olika 
språk.37  

Arkivarierna ansåg att de inte hade tillräckligt stor kunskap för att kunna ta 
sig an bevarandet av digitalt material själva, men de fick heller inte något stöd 
från högre positioner inom verksamheten eller IT-avdelningen för att etablera of-
ficiella planer för digitalt långtidsbevarande. Det visade att arkivarierna inte var 
högt prioriterade samt på attityder gentemot deras yrkesroll som ansågs ålderdom-
lig och att de främst borde hantera papper. Att digitalt material också var allmänna 
handlingar i samma kapacitet som de på papper och därmed också borde bevaras 
samt överses av arkivarierna fanns det ingen förståelse för.38  

Överlag upplevde arkivarierna att deras uppgifter och yrkesroll inte togs på 
tillräckligt stort allvar. Ett exempel kommer ifrån universitetsarkivarien som till-
sammans med registratorn utvecklade nya riktlinjer samt policydokument för han-
teringen av allmänna handlingar för verksamheten. Dessa riktlinjer och policys 
togs fram för att hantera det ökade digitala materialet inom verksamheten. Trots 
förtydligande och framtagandet av exempel skapade handläggarna och administra-
törerna egna system eller metod för hur de hanterade verksamhetens handlingar. 
Detta visade på en avsaknad av stöd, både från verksamheten och deras chefer. 
Anledningen bakom avsaknaden av stöd ligger i att arkivet samt arkiveringsupp-
gifterna var lågt prioriterade inom verksamheten och fick enbart uppmärksamhet 
av andra avdelningar eller yrkesrollen inom universitetet i mån av tid, vilket sällan 
fanns. Detta medförde att arkivarien fick ta på sig ett större ansvar för utveckling 
och utbildning av övrig personal.39  

Trots mängden problem som lyftes fram av informanterna i Runardotters 
forskning fanns det flera av dem som spekulerade i potentiella lösningar. Främst 
ansåg de att för att kunna lösa arkivariernas låga status måste de börja marknads-
föra sig själva inom de egna verksamheterna. För att kunna hantera det digitala 
materialet samt kommunikationen med IT-avdelningen skulle mer kunskap behö-
vas, och de spekulerade att i framtiden skulle det etableras så kallade IT-arkivarier 
som skulle kunna hantera samarbetet med t.ex. IT-avdelningen. Grunden för dessa 
förslag bottnade i att många av informanterna trodde att digitaliseringen skulle 
                                                
37  Runardotter (2007), s. 63, 62. 
38  Runardotter (2007), s. 64, 68f. 
39  Runardotter (2007), s. 61f., 69. 
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kunna medföra ett större fokus på arkivarierna och därmed höja deras status om 
deras yrkesroll blev mer teknisk.40  

Forskare som fortsätter fokusera på arkivarier och utvecklingen med e-
förvaltningen är bland annat Maria Kallberg som har undersökt kommuners arbete 
rörande utveckling av e-förvaltning i samband med information och doku-
menthantering. Kallberg har i sin forskning även inkorporerat arkivariens yrkes-
roll och potentiella utveckling. Undersökningarna utfördes på nio kommuner som 
kommit långt med e-förvaltning. Kallberg undersökte dessa kommuners utarbe-
tade e-strategier för att se om de var medvetna om vikten av planering utifrån ett 
dokumenthanteringsperspektiv. Det framkom av strategierna att kommunerna 
gjort stora investeringar gällande att försöka uppnå de mål Sveriges regering och 
riksdag satt upp gällande e-förvaltning, men att de samtidigt inte uppmärksammat 
en koppling mellan en fungerande e-förvaltning och god dokumenthantering. 
Därmed fanns det inte en plan för hur informationen som skapades ur e-
förvaltningen, dvs. digital information, skulle kunna bevaras långsiktigt och på ett 
säkert sätt.41  

I samband med undersökningen av kommunernas e-strategier genomfördes 
intervjuer med berörda arkivarier inom de nio kommunerna. Sammantaget från 
intervjuerna uttrycktes ett behov av att få jobba eller vara delaktig inom skapandet 
av proaktiva strategier. Enbart fyra av Kallbergs informanter var vid tidpunkten 
för intervjun involverade i projekt som rörde någon form av strategisk utveckling 
eller planering inom kommunen.  Orsaker bakom det bristande proaktiva arbetet 
anser informanterna beror på dels bristande resurser, att det inte finns tid, samt ett 
behov av ny kunskap för att hantera de nya arbetsformerna och medium. Kun-
skapen som efterfrågades, enligt dem själva, var systemvetenskap, projektledning 
samt en vidare överblick av lagstiftning som påverkar hanteringen av digitalt 
material. Slutligen jämförde Kallberg dessa intervjuer med kommunernas e-
strategier och fick fram att de kommuner med arkivarier som hade möjlighet att 
jobba proaktivt också uppvisade en större medvetenhet rörande vikten av god do-
kumenthantering på ett strategiskt plan för en fungerande e-förvaltning.42   

Både Runardotter och Kallberg har noterat att arkivarierna upplever en brist 
på kunskap om den nya tekniken och att de upplever att de själva behöver ta ett 
stort ansvar för att driva utvecklingen av arbetet med digitalt långtidsbevarande. I 
Kallbergs forskning framträder däremot en viss förändring gällande att arkivarier-
na har börjat driva på och ta klivet in och involvera sig i frågor rörande e-
förvaltningen.  

Forskning baserad på utvecklandet av arkivariernas situation och hantering av 
digital information gjordes av Proscovia Svärd. Liksom Kallberg fokuserade 
                                                
40  Runardotter (2007), s. 66, 64. 
41  Kallberg (2013), s. 174f. 
42  Kallberg (2013), s. 229ff. 
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Svärd på kommuners situationer. Svärd utgick från kommunernas utveckling med 
e-förvaltning samt hur de jobbar med information- och arkivhantering genom 
ECM (Enterprise Content Managment)- strategier. Därefter görs en koppling till 
hur informationskulturen inom kommunerna påverkar hur digital information och 
nya strategier hanteras samt efterlevs.43  

Ett resultat från Svärds forskning är att de kommuner som undersöktes hade 
påbörjat utvecklingen av e-förvaltning. Inom denna utvecklingsprocess framkom 
det brist på internt samarbete, vars påverkan indirekt motverkade hantering av 
allmänna handlingar och dokumenthanteringen på ett sätt som inte främjade e-
förvaltningen. Svärd menar att det saknades ett holistiskt perspektiv, vilket med-
förde att det fokuserades på hur aktuell information skulle hanteras men inte på 
hur den skulle bevaras långsiktigt. I och med detta exkluderas arkivarien från pla-
neringsstadiet för hanteringen av digital information, vilket bl.a. medför att verk-
samheter och avdelningar köper in nya specialiserade informationssystem som 
saknar funktioner eller en plan för att hantera information under en längre tid. 
Svärd resonerar kring att avsaknaden av ett holistiskt perspektiv beror på så kal-
lade stuprörssystem, där avdelningar blir blinda för andra behov i och med att de 
är fokuserade på sina egna och vad de behöver.44  

Både Kallberg och Svärd visar på att utveckling gällande e-förvaltning, som 
sker bland kommunerna, har svårt att inkludera arkivarierna vilket också fram-
kommer i Runardotters undersökning. Grunden för detta finns dels i den informat-
ionskultur som Svärd undersöker, som visar på en ovilja att anpassa sig till ny 
teknik och det så kallade ”stuprörs” systemet där avdelningar enbart fokuserar på 
sina egna uppdrag utan en överblick över verksamheten.45 Runardotter och Kall-
berg drar även paralleller till hur IT-avdelningen haft monopol på den digitala 
utvecklingen och att det är svårt för arkivarier att ha möjlighet att konkurrera med 
dem gällande resurser samt stöd. I samband med att de inte har resurser har de 
även svårt att synas inom verksamheten, vilket medför att deras funktion inte är 
klar för de andra anställda eller den politik som förs. 46 

Det resultat som Kallberg och Svärd kommit fram till är i samma linje som 
resultatet från Runardotter. Arkivarierna hade en ständig kamp om att få sina frå-
gor och intressen hörda av den övriga verksamheten samt chefspositioner. Forsk-
ningen som bedrivits av Kallberg och Svärd visar däremot på en tydlig uppgång 
för arkivarierna, jämfört med Runardotters, då även om arkivarierna anser sig inte 
bli hörda eller inbjudna är det inte i samma utsträckning som Runardotter framvi-
sar. I Kallbergs undersökning var fyra arkivarier involverad i någon form av pro-
aktivt arbete gällande bevarande av digital information.  Svärd framvisar hur det 

                                                
43  Svärd (2014), s. 6f. 
44  Svärd (2014), s. 72, 78, 80f., 137. 
45  Svärd (2014), s. 72, 76ff. 
46  Kallberg (2013), s. 103, 111. 
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numera finns ett fokus på att försöka lösa situationen med hantering av digital 
information, även om arkivarien får kämpa för att inte bli bortglömd i processen.  

Forskning som kan kopplas till att arkivarierna inom de större myndigheterna 
börjar ta plats samt vikten av ett proaktivt arbete med dokumenthanteringen pre-
senteras av Ann-Sofie Klareld. Klareld berör i större utsträckning denna uppsats 
ämnesområde, då hennes forskning fokuserar på dokumenthanteringsprocessen på 
en statlig nivå i samband med RCM. Klarelds teoretiska utgångspunkt var RCM 
samt e-förvaltning som användes för att poängtera att proaktivitet är väsentligt 
inom information och dokumenthanteringen inom e-förvaltningen i Sverige. 
Undersökningens fokus var de planer och strategier som etablerades av Statens 
servicecenter (SSC) i samband med planerandet av gemensamt e-arkiv för myn-
digheter. SSC fick klartecken av regeringen att påbörja arbetet med ett e-arkiv 
under 2014 men utan planer på ett integrerat e-diarium. Klareld ansåg att det hol-
istiska och proaktiva arbetet med e-arkivet minskas när e-diariumet uteslöts.47  

Dimensionerna inom RCM som Klareld gav störst tyngd var dimension ett 
och två, skapandet samt infångandet av information. De dimensionerna innehåller 
bland annat appliceringen av metadata i dess skapandekontext samt placerandet av 
information inom en struktur eller ett system. Utgången av de dimensionerna är 
att de bidrar med att skapa och behålla autenticiteten hos informationen. Klareld 
kopplade samman den första dimensionen med e-förvaltningen, och anser att 
myndigheter måste vara proaktiva inför skapandet av information om de ska 
uppnå målen med e-förvaltning. Målen som e-förvaltningen baseras på är bl.a. 
förenkling, samarbeten och flexibilitet. För att kunna uppnå en administration och 
verksamhet som kan utbyta information på ett enkelt sätt krävs det att information 
vid dess födelse tillförs viss information och placeras i en struktur. Detta blir spe-
ciellt aktuellt när information i större utsträckning fångas in via digitala system 
och tjänster där uppdatering sker automatiskt.48 

Klareld menade därmed att om man vill jobba mot att utveckla och etablera en 
fungerande e-förvaltning krävs det ett holistiskt utvecklingsarbete gällande hante-
ringen av digital information redan innan eller i samband med registreringen av 
informationen. 49 Ett exempel tas från Skatteverket som har utvecklat ett eget e-
arkiv för myndigheten. Skatteverket hade som krav eller önskemål under utveckl-
ingen av e-arkivet att handlingar skulle kunna arkiveras innan de administrerades, 
för att handlingarna skulle få den metadata och kontext som krävdes för dess be-
varande i ett tidigt skede. 50 

Slutligen tar Klareld upp det som de tidigare undersökningarna också har 
kommit fram till, nämligen att arkiv ofta ses som en stödfunktion till verksamhet-

                                                
47  Hatt & Alskog (2014), s. 1; Klareld (2015), s. 338. 
48  Klareld (2015), s. 342. 
49  Klareld (2015), s. 344. 
50  Klareld (2015), s. 339; Standéus (2007), s. 4f. 
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en. Klareld vill att arkivarierna istället för att vara en stödfunktion ska etablera sig 
som ett styrande element inom verksamheterna.51   

Den rådande forskningssituationen visade på ett glapp i forskningen när det 
handlar om att undersöka arkivarier som verkar inom e-förvaltningen i större stat-
liga myndigheter. Fokus har istället legat på arkivarier inom mindre verksamheter 
och analys av det kommande förvaltningsgemensamma e-arkivet som ska utveck-
las. Därför kommer denna uppsats att bidra med ny kunskap. Klarelds forskning 
har däremot resonerat kring ämnen som också har berörts i denna uppsats. Skatte-
verkets arkivarier har deltagit i undersökningen vilket gör att e-arkivet som deras 
IT-arkivarier jobbar med också kommer att tas upp. Istället för att enbart placera 
e-arkivet i det holistiska perspektivet för dokumenthanteringen, som Klareld 
gjorde, kommer e-arkivet att figurera i en diskussion gällande hur RCM:s tanke-
sätt finns reflekterat i myndighetens och arkivariernas planering. 

 

E-förvaltning 
E-förvaltningen var bakgrunden för undersökningen och denna sektion fungerar 
som stöd för att förstå kontexten under vilka informanterna jobbar i och blir på-
verkade av. E-förvaltningen kommer sedan att användas för att diskutera vilken 
roll arkivarierna har inom e-förvaltningen på myndigheterna samt deras eventuella 
utveckling i samband med e-förvaltningen.  

E-förvaltning är en term som vanligtvis används i synonym med den engelska 
termen e-government.52 De tidiga definitionerna av termen e-förvaltning beskriver 
den som en utvecklingsform för offentlig förvaltning baserad på IT, där det hu-
vudsakliga resultatet var effektivitet och förenkling av arbetet inom offentliga 
verksamheter. Ett tidigt projekt inom Sverige var den så kallade 24 timmarsmyn-
digheten, vilket innebar att medborgare skulle kunna utnyttja myndigheters 
elektroniska tjänster dygnet runt.53  

E-förvaltning har med tiden utvecklats till att även inkorporera förvaltnings-
politiken. Politikens involvering inom e-förvaltning kan till viss del bero på EU 
och dess påtryckningar att digitala lösningar ska användas mellan EU:s medlems-
länder. Detta har medfört att definitionen av e-förvaltning har delats upp i tre de-
lar: e-tjänster, e-förvaltning och e-demokrati. E-tjänster består av elektronisk 
myndighetsutövning genom elektroniska kanaler, e-förvaltningen är den inre ut-
vecklingen med intranät, gemensam insamling av information som kan delas mel-
lan de handläggare/myndigheter som hanterar ärendet. Slutligen står e-demokrati 

                                                
51  Klareld (2015), s. 343. 
52  Lindblad-Gidlund (2010), s. 216. 
53  Eriksson (2014), s. 13. 
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för en högre delaktighet för medborgarna, där det ska vara lätt att dela information 
utåt samt kunna ta emot åsikter.54  

E-förvaltning kan smalnas av till att enbart beröra den interna utvecklingen av 
myndigheten eller tolkas efter den engelska termen e-government och därmed 
inkorporera alla tre delarna som nämndes ovan. Inom dessa tre delar finns nya 
digitala lösningar rörande e-tjänster som t.ex. möjligheter att ansöka om lån, bi-
drag m.m. genom myndigheters webbplatser samt hantera den politik som medföl-
jer genom förenklingar av lagar, rutiner och standarder för att möjliggöra smidi-
gare digitala lösningar.55 Samtidigt måste behoven av nya tjänster och lösningar 
kartläggas, för att tid, pengar och utveckling ska läggas på de områden som efter-
frågas av medborgare eller där det kan visas att ett behov finns.56  

Tolkningen av termen som användes i denna uppsats var den bredare som kan 
liknas vid e-government, då arkivariens roll och uppgifter tangerade alla sidor av 
den bredare definitionen.  

Historiskt sett går de första stegen mot användandet av e-förvaltning att finna 
redan under 1950 och 1960-talet, då de första databasregistren började byggas 
inom statsförvaltningen. Därefter tillkom det persondatorer som arbetsverktyg och 
införandet av internet under 1980 och 1990-talet, vilket kom att radikalt förändra 
arbetssätten då det gick att bygga upp nätverk mellan personer och myndigheter 
på olika fysiska platser. Det här skapade möjligheter till kommunikation mellan 
myndighet och medborgare på nya och effektivare sätt, vilket gjorde att de skyl-
digheter och förmåner som finns mellan statliga förvaltningar och medborgare 
skulle kunna nå ut till allt fler. Tillgänglighet blev ett begrepp och praktik att 
räkna med och IT-verktygen behövde utvecklas för att möta dessa behov.57  

Utvecklingen som bedrivs idag kan kopplas till 2009. Då startades den så kal-
lade e-delegationen, som fick till uppgift att utveckla och ordna stabila ramar för 
e-förvaltningen över flera olika myndigheters gränser. Det övergripande målet 
som etablerades för e-förvaltningen, och som fortfarande används för att beskriva 
rådande e-förvaltningen, är att ”..det ska vara så enkelt som möjligt för så många 
som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt att ta del 
av förvaltningens service.”58  

E-delegationen framförde i en av Statens offentliga utredningar förslag på en 
utveckling som skulle vara behovsdriven och flexibel. Det innebär att behoven 
och kraven ska kartläggas, både gällande vad medborgarna, näringslivet och myn-
digheterna själva behöver. Flexibiliteten står för att information ska kunna återan-
vändas och bli tillgänglig för många och därigenom kunna skapa en större ut-
vecklingskraft. Det innebar också att e-tjänster skulle utformas på ett standardise-
                                                
54  Nordfors, Ericson & Lindell (2006), s. 14. 
55  E-delegationen (2009), s. 31ff. 
56  Eriksson (2014), s. 14f. 
57  Eriksson (2014), s. 11ff. 
58  E-deligationen (2012), ”Mål och styrdokument”, [2015–11–23]. 
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rat och självständigt vis för att passa flera myndigheter, på grund av att det digi-
tala materialet skulle kunna delas vid behov eller genom samverkan.59Denna flex-
ibilitet kunde innebära problem beträffande säkerhet, effektivitet och automatise-
ring, efetrsom det är mycket information som ska bearbetas och eventuellt sändas 
över myndighets- och företagsgränserna. Det förutsätter utvecklade och planerade 
samarbeten mellan yrkesgrupper för att kunna hantera informationsmängderna, 
säkerheten osv. samtidigt som effektiviteten ska behållas eller bli bättre.60 

E-delegationen avslutade sitt uppdrag under 2015, och därefter tog E-
samverkansprogrammet över. De är till skillnad från e-delegationen inte placerade 
under regeringen utan är självstyrd av medlemmarnas generaldirektörer. De som 
är medlemmar inom programmet är 14 myndigheter samt Sveriges kommuner och 
landsting. Målet bakom e-samverkansprogrammet är densamma som fanns bakom 
e-delegationen, vilket var ”att uppfylla regeringens mål kring en enkel, öppen och 
effektiv e-förvaltning där medborgaren står i centrum.”61 

E-förvaltning inom EU 
EU har skapat och godkänt tre handlingsplaner gällande e-förvaltning inom 
Europa. Den första handlingsplanen är från 2006 fram till 2010, där formulerades 
mål gällande samverkan över nationers gränser. Denna samverkan skulle möjlig-
göra att medborgare inom EU:s medlemsländer i större utsträckning skulle kunna 
ta del av information och att det enklare skulle kunna skicka elektronisk informat-
ion vid flytt och skolgång i andra länder. Förutom förenkling för medborgarna vill 
EU göra det lättare för företag att bedriva sin verksamhet över gränserna med 
hjälp av e-tjänster, där utbyte av information ska bli enklare och smidigare. Inom 
denna handlingsplan fanns också ett mål gällande den demokratiska utvecklingen 
av e-förvaltning och möjligheterna att ta del av dess förtjänster. Målet var att e-
förvaltning skulle ske jämt ut inom hela EU, för att alla medborgare ska ha samma 
möjligheter och därmed rättigheter.62  

Vid 2010 skapades en ny handlingsplan för perioden 2011-2015, där det följ-
des upp med vad som förbättrats genom den tidigare handlingsplanen. Utifrån 
detta skapades mål för vad som skulle förbättras och jobbas vidare med, bland 
annat framkom det att e-tjänster och samarbeten över länders gränser inom EU 
inte utvecklats eller använts i den mån som var önskvärt. Därmed hamnade det i 
fokus att skapa fler tjänster där utgångspunkten är användarens behov, men också 
flexibla nog för användaren att skapa egna sätt att interagera samt genomföra 
transaktioner. E-tjänster framhålls som en lösning även för transparens inom 
myndigheter då personer kan följa sina ärenden, gärna genom en samlad portal, 
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60  Eriksson (2014), s. 23. 
61  E-delegationen (2015), ”E-samverkansprogrammet tar vid efter E-delegationen”,  [2016–02–29]. 
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och se vad som händer samt vem som tar besluten.63 I den andra handlingsplanen 
fokuserar EU fortsatt stort på den privata sektorn, och vill att myndigheter i större 
utsträckning både samarbetar gällande utveckling samt gör digital information 
öppen för återanvändning inom nya kontexter. PSI-direktivet tas upp som en dri-
vande punkt som bör inkorporeras inom e-förvaltningen, som ett sätt att främst 
skapa innovation inom EU i form av både produkter och service.64 

Något som tas upp inom båda handlingsplanerna är vikten av skapa förutsätt-
ningar för e-förvaltning och samarbete. Vikt läggs därför på att bland annat eta-
blera gemensamma standarder och plattformar, för att det ska finnas möjlighet att 
samarbeta elektroniskt. Andra nyckelfunktioner inom området är att skapa e-arkiv 
för att kunna hantera det digitala materialet, samt elektroniska identifikations lös-
ningar som e-signaturer och e-identifikation.65  

Den nya planen för 2016-2020 uppvisar en större satsning på digital hantering 
av information, med principer som redovisas förväntas vara uppfyllda 2020. 

• Digitalt som utgångspunkt för de tjänster som erbjuds via den offentliga 
sektorn   

• Enbart behöva uppge sina uppgifter en gång, dvs. att verksamheter inom 
offentliga sektorn ska kunna återanvända information sinsimellan.  

• Tillgänglig, att kunna anpassa efter användaren 
• Öppen och transparens inom den offentliga sektorn, både utåt och internt.  
• Gränsöverbrytning ska vara utgångspunkten, inkluderar även internation-

ellt. 66 
Dessa principer visar på en hårdare linje att gå över till digital informationshante-
ring, vilket kommer resultera i en mer utvecklingsdriven e-förvaltning inom EU 
och dess medlemsländer. 

PSI–lagen 
PSI-lagen, även kallad Lag om vidare utnyttjande av handlingar från den offent-
liga förvaltningen (2010:566), har sitt ursprung från EU och PSI-direktivet. PSI 
står för Public Sector Information, och direktivet samt den svenska lagen möjlig-
gör att det blir enklare för myndigheter att dela med sig av handlingar för främ-
jandet av konkurrens samt utveckling av nya tjänster. Benämningen av handlingar 
i lagtexten innefattar information oavsett medium.67  
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De handlingar som kan lämnas ut i detta syfte bör sammanställas digitalt och 
tillgängliggöras via myndigheters samt kommuners webbplatser. Denna informat-
ion som tillgängliggörs kallas ofta för öppen data, och som namnet antyder ska 
den vara tillgänglig för alla. Restriktioner kan göras gällande hur data får använ-
das men den ska huvudsakligen vara fri från avgifter och svårtolkade licenser.68 

Syftet bakom PSI-lagen är att återanvända information som skapats inom 
myndigheter, och därigenom främja innovation samt utveckling inom sektorer för 
teknik, information m.m. Ett samtida exempel på detta är Minecraft som via öp-
pen data från Lantmäteriet möjliggjort att deras spelare kan spela i ett virtuellt 
Sverige.69  

Riksarkivet och E-förvaltning 
 
Politiskt har Riksarkivet redan involverats i utvecklingen inom e-förvaltning, spe-
cifikt i SOU 2009:86 ”Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltningen”. 
Det framhålls i utredningen att frågor gällande formatval, standarder, e-
arkivfrågor m.m. kommer att hanteras i samarbete med Riksarkivet.70 Det antyder 
en tilltro till Riksarkivet som en form av expertmyndighet för just dessa frågor, 
och i förlängning arkivarierna som en professionell yrkesroll. Riksarkivets invol-
vering inom politiken främjar deras roll inom e-förvaltningen. Att de finns närva-
rande är viktigt för att de ska kunna hjälpa och ge rådgivning kring den informat-
ionshantering som behövs för att mängden information som skapas också ska 
kunna hanteras, bevaras, delas och återanvändas i den mån som krävs för att e- 
förvaltningen ska fungera.  

En nyckelfunktion för att hanteringen av information ska kunna tillgodose de 
krav som finns, dels ifrån inblandade verksamheter, dels i enlighet med offentlig-
hetsprincipen, arkivlagen m.m. är e-arkivet. E-arkiv möjliggör att information 
som skapats digitalt kan fortsätta vara det, vilket kommer att bidra till för att be-
vara autenciteten i digitala handlingar för framtiden då de bevaras i sin ursprung-
liga form.  E-arkiv medför också att arkivet i större utsträckning kan vara ett ak-
tivt arkiv, i sammankoppling med t.ex. andra digitala system, där det i större mån 
är möjligt att återsöka och återanvända informationen för fler användare och in-
tresserade.71  

Riksarkivet fick i uppgift av e-delegationen att leda ett projekt för att utreda 
möjligheterna av e-arkiv och e-diarium med förvaltningsgemensamma specifikat-
ioner. Ett av delprojekten inom detta var att utreda olika nyttofördelar med att 
jobba förvaltningsspecifikt. Riksarkivet tar upp tre olika exempel, införandet av 
                                                
68  Hagström (2015), ”Öppna data/PSI”, [2016-03-29]. 
69  Lantmäteriet, “Lantmäteriet släpper hela Sverige i Minecraft”, [2016–03–29]. 
70  E-delegationen (2009), s. 45. 
71  Riksarkivet (2011), s. 10. 
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ett e-arkiv, uttag ifrån lönesystem och överklagansprocessen av detaljplaner. De 
tar upp att det är fullt möjligt för dessa kommuner, myndigheter m.m. att genom-
föra förbättringar internt, men genom att göra förbättringar som inte bara främjar 
den egna verksamheten kan det skapas nyttofördelar både för dem själva ekono-
miskt men också för sina kunder/användare. Ett exempel tar upp överklagan av 
detaljplaner och hur processen skulle kunna göras digital genom att koppla sam-
man alla de berörda instanserna. Det skulle medföra en fullständigt digital kedja 
gällande dokumentationshanteringen. Nyttan av detta skulle visa sig genom spa-
rad tid inom administrationen och handläggningen av ärenden som i förlängning-
en innebär minskade administratörskostnader. Utöver detta skulle också processen 
kunna bli mer lättöverskådlig samt transparant, vilket skapar god service gentemot 
kunden. För att kunna genomföra kompletta samt funktionella digitala processer 
som ska kunna vara användbara även i framtiden krävs någon form av e-arkiv. 
Riksarkivet visar hur e-arkiv stödjer en fullständigt digital dokumentprocess ge-
nom möjligheten att bl.a. bevara ursprungsdigitala handlingar digitalt. Därmed 
kan äldre system utfasas och den digitala informationen kan istället ordnas och 
struktureras på ett sätt som möjliggör att den blir tillgänglig för andra system, e-
tjänster eller användare i framtiden inom e-förvaltningen/arna.72 

För att spara på kostnader har det undersökts om det finns möjlighet att upp-
rätta ett förvaltningsgemensamt e-arkiv, och under 2014 fick Statens servicecenter 
(SSC) och Riksarkivet klartecken att starta utformningen samt kravställningen för 
detta. Det är vid utvecklingstillfället inte planerat att införa ett e-diarium, men att 
det ska finnas som en tilläggstjänst vid ett senare tillfälle.73  

Riksarkivet är inom detta projekt tilldelat en position som expert gällande 
vilka krav tjänsten behöver ha för att kunna uppfylla de rättsliga kraven gällande 
arkivhållning, samt hur tjänsten ska utvecklas. De testmyndigheter som kommer 
att börja leverera till arkivet, när det är klart, är Bolagsverket, Energimyndigheten, 
Fortifikationsverket, Post- och telestyrelsen, Statens fastighetsverk samt länssty-
relserna i Stockholms och Västernorrlands län.74 Inför leveransen till det kom-
mande e-arkivet har SSC sammanställt ett dokument med information och en 
checklista för myndigheterna att stämma av med.  

I dokumentet beskrivs det sammanlagt fem steg, varav tre stycken kan myn-
digheterna fokusera på och förbereda. Dessa tre steg består av: 

1. Värderingen av information, t.ex. genom en gallringsutredning. 
2. Definiera metadatabehov, genom t.ex. begreppsmodeller, sökbehov och 

formatval. Hänvisas specifikt till de FGS:er som Riksarkivet utarbetat.  

                                                
72  Päivärinta m.fl. (2014), s. 5f., 12-16. 
73  Hatt & Alskog (2014), s. 2. 
74  Jarehov, “Uppdrag e-arkiv”, [2016–05–08]. 
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3. Undersöka de tekniska förutsättningarna, t.ex. hanteras informationen kor-
rekt inom systemen för att den ska vara komplett och levererbar.75	

I en delrapport som publicerades i februari 2016 redovisar SSC och Riksarkivet de 
funktioner och tjänster som e-arkivet ska kunna genomföra. E-arkivet är konstrue-
rat efter flera standarder, krav och önskemål, men grunden för arkivets struktur är 
främst efter OAIS modellen.76 E-arkivet ska stödja hela processen för att kunna 
arkivera digitalt och de funktioner som krävs är då: 

• Skapa ett informationspaket som ska levereras 
• Ta emot informationen, samt kontrollera den. 
• Lagra och bevara 
• Gallra den information som ska gallras 
• Kunna redovisa och göra informationen återsökbar 
• Leverera informationen vidare till t.ex. Riksarkivet.77  

E-arkivet ska vara förvaltningsgemensamt vilket ställer krav på att kunna styra 
vem som har åtkomst till vilken information och därmed också skydda informat-
ionen från otillåten förändring eller förlust. Tillgången till e-arkivet ska också vara 
möjlig via gränssnitt eller olika tekniska lösningar med t.ex. ett enskilt verksam-
hetssystem.78  

Sammanfattningsvis behöver e-förvaltningen en bra informationshantering 
och det är lika viktigt för alla verksamheter involverade, då den ger stöd och möj-
lighet för verksamheten att genomföra sina kärnprocesser. Informationshantering 
kan ge stöd för hela processen inom kärnverksamheten, t.ex. se till att rätt hand-
ling skickas in och hamnar rätt, likaså vid utgående kommunikation, att beslut 
fattas på rätt material och dokumenteras för att uppfylla lagstiftade krav samt de 
hos användarna.79 Att handlingar hanteras korrekt innebär att verksamheten är 
rättssäker, effektiv och möjliggör öppenhet gentemot både allmänheten som de 
egna anställda.  De målen för god informationshantering matchar de som finns 
inom e-förvaltningen och dess potential till vidareutveckling.80 Slutligen för att 
främja en god informationshantering krävs det att de finns kompetent personal 
men också de tekniska förutsättnigarna att hantera information på. Digital inform-
ation kräver en digital förvaringsplats vilket utvecklingen av e-arkiv bidrar med.  

 

                                                
75  Hammarlund & Ståhl (2015), s. 1–4. 
76 OAIS-modell (Open Archival Information System) är som nämnts inom tidigare forskning en 
referense/standard modell för utformningen av ett e-arkiv i syfte för digital långtidsbevaring. För mer 
information se Reference model for open archival information system (OAIS) – recommended practice 
CCSDS 650.0-M-2, http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0m2.pdf  
77  Statens servicecenter (2016), s. 14. 
78  Statens servicecenter (2016), s. 14f. 
79  Eriksson (2014), s. 38. 
80  Eriksson (2014), s. 40. 
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De undersökta myndigheterna 

Undersökningen presenteras med början i de inblandade myndigheterna och deras 
projekt inom e-förvaltning. Därefter redogörs resultatet av intervjuerna med in-
formanterna, deras bakgrund, åsikter samt redogörelser av situationer inom deras 
myndigheter. Till sist kommer en slutdiskussion där arkivariernas situation jäm-
förs sinsemellan samt förs in i det teoretiska ramverket med RCM, tidigare forsk-
ning, den svenska arkivhistorien samt bakgrunden gällande e-förvaltning.  

Försäkringskassan 
Försäkringskassan (FK) har i uppdrag att hantera socialförsäkringen i Sverige. Det 
innebär att de beslutar samt delar ut en stor del av de förmåner som är kopplade 
till socialförsäkringen, vilket gör att deras uppdrag berör nästan alla personer i 
Sverige.81 

FK utmärker sig genom att vara en myndighet som kommit långt med e-
förvaltningen med bland annat projekt som utvecklandet av ett eget e-arkiv. Föru-
tom detta har FK flera olika e-tjänster, via deras hemsida, för att kunna ansöka om 
bidrag eller kompensation gällande sjukpenning, vård av sjukt barn, bostadsbidrag 
m.m. De samarbetar i hög grad med andra myndigheter inom Sverige och inom 
EU gällande utbyte av information, delande av e-tjänster m.m. Ett av de internat-
ionella samarbetena är Electronic Exchange of Social Security Information 
(EESSI), vilket består av sex myndigheter i Sverige som är med i ett projekt inom 
EU för att ta fram ett system för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformat-
ion. Detta system möjliggör ett säkert utbyte av elektronisk information inom 
Europa. Inom Sverige är det FK som har till uppgift att administrera projektet. 82  

FK är också med i flera olika samarbeten nationellt där utbyte av information 
och uppföljning elektroniskt är huvudmålet.  Ett av dessa är SHS, Spridning och 
Hämtningssystem, som används av flera myndigheter, kommuner och även all-
mänheten. Det är till för att möjliggöra skickandet och hämtandet av elektronisk 

                                                
81  Försäkringskassan,”Om socialförsäkringen”, [2016–03–26]. 
82  Försäkringskassan, “Information om Försäkringskassans uppdrag: AP delen”, [2016–03–01]. 
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information från myndigheters databaser, skapandet av kontakt samt möjligheten 
att lämna information.83  

Organisatoriskt består FK av ca 13 500 anställda och av dessa är 10 stycken 
arkivarier, sju av dessa ställde upp på att bli intervjuade. Arkivarierna inom FK 
har inte officiellt titeln arkivarie, utan de anställs som verksamhetsspecialister 
inom informationsförvaltningen. 

Skatteverket 
Skatteverket är en myndighet som har i huvuduppdrag att sköta beskattningen i 
Sverige. I samband med att ta in skatten ansvarar de för folkbokföringen, boupp-
teckning samt borgenärsarbetet.84 

Skatteverket var en av de myndigheter som utsågs till utvecklingsansvarig av 
e-delegationen för perioden 2009-2014. Skatteverkets uppdrag var att framförallt 
utveckla sina elektroniska tjänster på ett sådant sätt att de blev standardiserade och 
kunde användas gemensamt med andra myndigheter.85 Därmed var de med och 
formulerade föreskrifter för förvaltningsgemensamma system och tjänster.  De 
bedriver många egna e-tjänster via en gemensam portal på sin webbplats, där det 
bl.a. är möjligt att deklarera, flyttanmäla, registrera företag och få momsåterbetal-
ning inom EU.  

Projekt som Skatteverket är delaktigt i är t.ex. Förenklad uppgiftslämning, 
som de driver i samarbete med Bolagsverket, Tillväxtverket och SCB. Det pro-
jektet utgår från att företag enbart ska behöva lämna information en gång och till 
en myndighet, därmed ska informationen uppdateras vid alla de berörda myndig-
heterna.86  De är också med i flera EU-projekt där utbyte av information är i fokus, 
bl.a. Eurocanet som är ett nätverk för informationsutbyte vid misstankar om be-
drägeri inom EU. 87 

Inom Skatteverket finns det 10 370 anställda, varav 15 under titlarna IT-
arkivarie och arkivarie. Fem av dessa är IT-arkivarier och resterande är arkivarier, 
och de är sju sammanlagt på plats i Solna och de andra finns på olika kontor i lan-
det. För denna undersökning intervjuades två av dessa, en med titeln IT-arkivarie 
och en med titeln arkivarie. Därför kommer det under rubrikerna att finnas en 
uppdelning när deras upplevelser skiljer sig åt.  

                                                
83  Försäkringskassan,”E-tjänster, SHS”, [2016–03–01]. 
84  Skatteverket, “Om Skatteverket”, [2016–03–22]. 
85  E-delegationen (2009), s. 63. 
86  Skatteverket, “Förenklat Uppgiftslämnande”, [2016–03–22]. 
87  Skatteverket, “Internationellt samarbete”,  [2016–03–22]. 
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Bolagsverket 
Bolagsverket har i uppdrag att granska, registrera samt informera företag. Detta 
sköts genom två funktioner, dels myndighetsutövning i form av granskning och 
registrering, dels en servicefunktion som ska göra det lätt att göra rätt.88 Bolags-
verket är en av de myndigheter som agerar testmyndighet för det förvaltningsge-
mensamma e-arkivet som SSC och Riksarkivet arbetar med. Inför att vara en 
testmyndighet måste de se till att sitt digitala material går att överföra samt kan 
förvaras under en längre tid och samtidigt vara läsbart.  

Utöver att vara testmyndighet samarbetar Bolagsverket bl.a. med Skatteverket 
och Tillväxtverket för att driva webbplatsen verksamt.se, som är en samlingsplats 
gällande information och e-tjänster för personer som vill starta eget eller redan 
driver ett företag.89 De är också delaktiga i projektet e-samverkansprogrammet, 
tillsammans med bl.a. Skatteverket och Försäkringskassan.90 Den samverkan de är 
delaktiga i inom EU och Europa består bl.a. European Business Register, som är 
ett nätverk av olika länders företagsregistreringsmyndigheter. Genom detta nät-
verk går det att hämta information om företag utanför Sverige.91  

Bolagsverket består av 500 anställda varav två är anställda som arkivarier och 
hela myndigheten som helhet finns placerad i Sundsvall. För denna undersökning 
ställde en av de två arkivarierna upp på att bli intervjuad. De har alltid haft titeln 
arkivarie inom Bolagsverket.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
88  Bolagsverket, “Vår verksamhet”, [2016–03–26]. 
89  Verksamt, “Om webbplatsen”, [2016–02–29]. 
90  Bolagsverket, “Samverkan”, [2016–03–26]. 
91  Bolagsverket, “Vår verksamhet”, [2016–03–26]. 
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Intervjustudien 

Resultatet som redogörs för nedan följer strukturen av intervjufrågorna, som 
skrevs baserade på det teoretiska ramverk som beskrivits tidigare.92 Frågor rörande 
arkivariernas bakgrund och deltagande i e-förvaltningen baserades på den tidigare 
forskningen och bakgrunden av e-förvaltning. Sektionerna gällande samarbete och 
proaktivitet är hämtat från RCM som ser de två punkterna där arkivariens yrkes-
roll och uppgifter behövs eller har behövt förändras mest. 93 

I tabellerna som finns för varje myndighet under rubriken ”Yrkesroll och E-
förvaltning” framvisas framförallt arkivariernas tidigare erfarenheter, men också 
på deras liknande bakgrund inom humanioran. Tabellerna visar att informanterna i 
undersökningen har liknande bakgrunder, ur ett akademiskt perspektiv, och kom-
mer användas som argument i slutdiskussionen.  

Yrkesroll och E-förvaltning 

Försäkringskassan 
Informanterna på Försäkringskassan (FK) har jobbat inom myndigheten mellan ett 
till nio år. De flesta av dem hade jobbat mellan fyra till ett år, med en ökning av 
anställningar de senaste två åren. De kommer främst från en humanistisk bak-
grund där de, förutom arkivvetenskap, läst ämnen som historia, museologi och 
etnologi. En av dem utmärkte sig med bakgrund som byggnadsingenjör.  

Nedan går att se hur fördelningen av utbildningen och anställningstid ser ut 
mellan informanterna. 

 
 
 
 
 

                                                
92 Frågorna som användes i undersökningen finns i Bilaga 1, där de är uppdelade efter olika ämnesområden. 
93 Redogörelsen nedan är en sammanfattning av 10 intervjuer vid fyra tillfällen: 02-03-2016 Östersund, 03-
03-2016 Sundsvall, 07-03-2016 Stockholm, 11-03-2016 Solna. 
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E-förvaltningen inom FK är en utveckling som i grunden är till för att under-

lätta för kunderna. Det visas utåt genom funktioner som Mina Sidor, vilket kan 
beskrivas som en samlad portal för att bland annat kunna ansöka om bidrag, rap-
portera vård av sjukt barn samt sjukdomar. De har nu utvecklat att vissa av dessa 
funktioner också kan göras via en applikation som går att ladda ner på en smart 
phone.  Att det ska vara lätt för kunden har en påverkan för hur handläggningen 
ska ske, som i nuläget sköts i princip helt digitalt.  

E-förvaltningen betyder, för informanterna, främst att hela informationshante-
ringsprocessen är digital, därmed även arkivet. Den digitala processen medförde 
därför att FK var ute tidigt med att bygga upp ett eget e-arkiv för att inte behöva 
bryta kedjan, vilket skulle medföra att information istället skrivs ut på papper med 
eventuell informationsförlust som följd.   

De projekt arkivarierna erbjuds att delta i kan vara varierande, men frågor 
som berör arkivarierna är i huvudsak hanteringen av digital information.  Detta 
kan vara allt ifrån inköp av externa tjänster för hantering av information, register-
leveranser till Riksarkivet, utveckling av redan existerande system samt avveckl-
ing av system. En vanligt förekommande arbetsuppgift inom projekten är att ut-
reda olika frågor kopplade till hantering av handlingar och information för att 
kunna uppfylla de lagstadgade kraven.  Det kan t.ex. innebära att utreda hur ett 
system hanterar information kopplat till lagkraven gällande gallring, offentlighet 

 Arkivutbildning Annan utbildning Anställd hos 
myndigheten 

Informant 1 Arkivvetenskap vid  
Stockholm universitet, 40 p,  

Etnolog och förvalt-
ningsrätt 

9 år 

Informant 2 Magister arkivvetenskap vid 
Uppsala universitet. 

Historia, idéhistoria 
och ekonomi. 

5 år 

Informant 3 Arkivvetenskap vid  
Stockholm universitet, 60 p, 

Historia, museiveten-
skap 

2 år 

Informant 4 Arkivvetenskap vid  
Mittuniversitetet, 60 p 

Kulturvetare 2 år 

Informant 5 Arkivvetenskap vid  
Stockholm universitet, 60 p 

Sammanlagt 200 p, 
Antiken, Grekiska 
m.m. 

6 år 

Informant 6 Arkivvetenskap vid Uppsala 
universitet, 60 p 

Historia, religion m.m. 4 år 

Informant 7 Arkivvetenskap vid  
Mittuniversitetet, oklart hur 
mycket poäng. 

Byggnadsingenjör via 
gymnasiet, senare 
arkeologi och museo-
logi. 

1 år och 2 
mån. 
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och sekretess samt PUL. Dessa ska sedan sättas i perspektiv med den lagstiftning 
som styr FK, där socialförsäkringsbalken (2010:110) tar stor plats.  

Ett av de egna projekten som rör e-förvaltning är det egna e-arkivet DILA, 
vilket står för digitalt långtidsarkiv. De har själva utvecklat och driftsatt e-arkivet 
och vid intervjuernas tidpunkt genomfört tre utvecklingsprojekt kopplat till arki-
vet.  Det är enligt dem själva ett unikt e-arkiv på det sättet att det är uppbyggt för 
att spegla myndighetens ärendehanteringssystem (ÄHS). Denna spegling medför 
att förändringar som sker inom eller av ÄHS kommer att påverka e-arkivet, och 
därför är det av vikt enligt informanterna att hålla sig eller bli uppdaterad av andra 
inom verksamheten om det ska ske utveckling eller förändringar inom ÄHS eller 
andra system som också kan vara knutna till arkivet. Anledningen till att e-arkivet 
byggts på detta vis är för att det ska vara enkelt och smidigt att överföra informat-
ion vid rätt tidpunkt samt att det ska gå att nå arkivet via systemen som är i drift. 
Via detta projekt kommer de i kontakt med IT– avdelningen och därmed har arki-
varierna fått bli mer pedagogiska och förklara hur de jobbar med informationen.  

Ett led i utvecklingen med e-förvaltningen, genom arbetet utfört av bl.a. e-
delegationen, gör att FK delar information med andra myndigheter, som t.ex. 
Pensionsmyndigheten. Det medför delade tillgångar till databaser och system. 
Samverkan mellan myndigheter är till för att underlätta den digitala handlägg-
ningen men också för kunderna som t.ex. inte ska behöva ge samma information 
till flera myndigheter och att de lätt inom samlade portaler på webben ska kunna 
se sin information. Denna utveckling, som vissa av informanterna varit delaktiga 
inom, har påverkat hur de kan och måste genomföra sina arbetsuppgifter. Infor-
mant 2 beskriver hur värderingen av information förändrats inför t.ex. gallring- 
och bevarandeutredningar eller förberedelser av leveranser till Riksarkivet. De 
måste börja med att värdera systemen innan informationen kan värderas. Då sy-
stem kan vara kopplade till olika databaser som delas av myndigheter och resulta-
tet av denna koppling kan också vara kopplat till vad som visas via Mina Sidor till 
kunderna. Det utreds då hur och vad som påverkas om information plockas ut via 
leverans eller gallring, därför krävs det enligt flera av informanterna ett mer 
mångsidigt och analytiskt tankesätt för att värdera den digitala informationen. Det 
är viktigt att också vara medveten om att all information som används av FK inte 
ägs av myndigheten, vilket också påverkar komplexiteten av informationsstruk-
turerna.  

Den andra huvudsakliga aspekten av e-förvaltningens påverkan på arkivarier-
nas arbetsuppgifter är att nästan alla frågor och utredningar som de kommer i kon-
takt med från början är eller blir kopplade till IT eller det digitala. Det har medfört 
att det kommer in nya former av frågor och därmed behövs det helt nya utred-
ningar som måste genomföras, ibland tillsammans med andra myndigheter om det 
delas mycket information. Informant 4 uppskattar deras arbetsbörda till så mycket 
som 95 procent av utredningar kopplade till informationshantering av digitalt 
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material. Påståendet styrks av informant 2 som dels säger att de i princip enbart 
hanterar digitalt material och att sist informanten själv hanterade pappershand-
lingar var innan den anställdes som arkivarie inom FK. Det är med andra ord yt-
terst sällan de faktiskt behöver eller måste jobba med pappershandlingar.  

Skatteverket 
Informanterna inom Skatteverket har jobbat inom myndigheten mellan sex till nio 
år. Deras bakgrund är humanistisk med ämnen, utanför arkivvetenskapen, som 
historia och idéhistoria.  IT-arkivarien sticker ut med utbildning inom systemve-
tenskap, som påbörjades i samband med anställning inom Skatteverket. 

Nedan går att se fördelningen av utbildningen och anställningstid ser ut mel-
lan informanterna. 

 
 Arkivutbildning Annan utbildning Anställd hos 

myndighet 
Informant 1/ 
IT - Arkivarie 

Arkivvetenskap vid 
Stockholms  
universitet 60 p 

Konst, Kulturvetenskap 
och påbörjad systemve-
tarutbildning som hop-
pades av.  

9 år 

Informant 2/ 
Arkivarie 

Magister arkiv-
vetenskap vid  
Uppsala universitet 

Praktisk filosofi, histo-
ria och idéhistoria.  

6 ½ år 

 
E-förvaltningen inom Skatteverket innebär främst ett fokus på kunden, att de-

ras ärenden med Skatteverket ska kunna ske digitalt. Därför har de inriktat e-
tjänster för de största samhällsbehoven, för att göra det smidigt för medborgarna 
samt effektivisera och spara pengar.  Det medför att deras system inom myndig-
heten främst är digitaliserad ärendehantering inriktad på externa tjänster. Det fun-
gerar fortfarande att ta del av Skatteverkets tjänster med pappershandlingar, då en 
del människor fortfarande väljer att deklarera den vägen, men det bedrivs aktivt 
arbete med att få människor att välja de e-tjänster som finns. 

Internt har de inte kommit lika långt och det som inte berör deras kärnverk-
samhet, t.ex. stödverksamheter som styrning och ledning av verksamheten jobbar 
med pappershandläggning.  Det planeras för att möjliggöra en mer digital ärende-
hantering även gällande det interna arbetet, t.ex. genom utvecklande av ett nytt 
diariesystem.  

Den information vars ursprung är på papper inom myndigheten är inte garan-
terad att förbli pappersbaserad, då tanken är att det ska skannas in för att kunna 
föras in i e-arkivet. De har i detta syfte fått ett gallringsbeslut från Riksarkivet 
gällande att om de har ett säkert långtidsbevarande kan de betrakta de inskannade 
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handlingarna som original. Detta är en process som ännu inte kommit igång fullt 
ut, men den förväntas starta upp. 

Skatteverket har delat upp arkivarieyrket i två olika roller eller titlar. Det finns 
skillnader mellan de två titlarna och vad deras uppdrag inom myndigheten är. IT-
arkivarierna har ansvar för e-arkivet och därigenom också ansvar för att ställa 
krav på nya system som ska kopplas till e-arkivet. Deras arbetsuppgifter kopplas i 
hög grad till systemutveckling. Arkivarien har i större utsträckning hand om ar-
betsuppgifter som berör den pappersbaserade sektionen av verksamheten samt 
arkivredovisningen.  

IT-arkivarie 
IT-arkivarierna jobbar uteslutande med digital information och är ansvariga för 
det egna e-arkivet, vilket medför att deras arbetsuppgifter delvis består av system-
förvaltning. I samband med att de ansvarar för e-arkivet är de med i utvecklings-
projekt av nya system som med största sannolikhet ska kopplas till arkivet. Vad 
detta innebär är att de utformar kravställning på systemen ifråga för att de ska 
möta kraven som ställs på långtidsbevarande av information. Det kan vara allt 
ifrån att informationen ska ha tillräckligt med specifik metadata, till val av filfor-
mat samt att det måste finnas ett gallringsbeslut för att systemet överhuvudtaget 
ska kunna kopplas till arkivet.  Vid utformning och beställning av nya system till 
myndigheten upprättas en lista på vilka krav det måste uppfylla eller utföra. Det är 
däremot inte enbart de nya formerna av system som måste anpassa sig, utan ofta 
måste även e-arkivet anpassas efter de system som ska kopplas upp gentemot det 
för att de ska kunna fungera korrekt gentemot varandra. Anledningen bakom detta 
är att Skatteverkets e-arkiv agerar som en spegling av verksamheten och dess digi-
tala system. Informationen som skapas idag levereras kontinuerligt till arkivet, 
t.ex. kan information ca en månad efter att ärendet avslutats levereras och vissa 
ärendesystem har fasta leveranstidpunkter årligen. Poängen är att även om in-
formationen levererats är den fortsatt tillgänglig för handläggarna i deras system.  
Oavsett var informationen befinner sig, inom e-arkivet eller det ursprungliga sy-
stemet, kan den användas utan någon skillnad för användaren.  

Informanten anser att e-arkivet är ett stort resultat av e-förvaltningens utveckl-
ing, och utan e-arkivet hade de inte kunnat jobba så digitalt som de gör idag. I 
samband med att de jobbar mycket med anslutningar av system till e-arkivet har 
t.ex. arkiveringen blivit automatiserad, genom de löpande leveranser som utförs 
av ärendehanteringsstödet direkt till arkivet.  

Arkivarie 
Den digitala hanteringen av allmänna handlingar har medfört att ansvaret för 
dessa börjat hamna inom området för systemutveckling istället för hos arkivarien. 
Ett exempel som informanten tar upp är att om digital information ska värderas 
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tror en del att det måste utredas av en IT-arkivarie. Det är många gånger inte fallet 
då utredning och värdering av information baseras på samma principer som t.ex. 
forskningens behov och lagstiftning. Detta förändras inte för att det är digitalt.  

Informantens egna erfarenheter av projekt kopplade till e-förvaltning var ett 
projekt gällande utvecklandet av ett nytt diariesystem. Informanten hade varit med 
att bygga upp en kravlista på vad systemet behövde klara av gällande dels följan-
det av lagstiftningen, dels att diariet, via systemet, och arkivredovisningen ska 
fungera tillsammans. Andra projekt som arkivarierna blir inblandade i är avveck-
lande av system. När det kommer till system som avvecklas idag är det många 
som startades upp under 1990-talet, då det inte bjöds in arkivarier, och funktioner 
som gallring ofta inte byggdes in.  Inför en gallringsutredning av systemet behö-
ver därför arkivarierna utreda vilka processer systemet stödjer samt värdera den 
information som finns i det. Den informationen måste jämföras med den lagstift-
ning som rådde under perioden och vad som måste gallras samt bevaras. Gallring-
en kan bli svår om det inte finns en inbyggd gallringsfunktion, då de kan hamna i 
en sits där det går att gallra allt eller inget. Problem uppstår när de enligt lag måste 
gallra vissa delar av informationen. Utöver detta är de med i utvecklingsprojekt 
som digitalisering av ärenden där hanteringen fortfarande är pappersbaserad, samt 
utveckling inom verksamheten som påverkar eller blir påverkad av de processerna 
inom arkivredovisningen.  

Utvecklingen av ett mer digitalt arbetssätt påverkar deras arbete genom t.ex. 
skapandet av nya utredningar då information på nya medium inte kan stödja sig på 
de tidigare utförda utredningarna. Något som förekommer är att information som 
tidigare skulle hanterats enligt RA-FS:ar och RA-MS:ar från Riksarkivet nu måste 
värderas främst utefter andra lagar och förordningar på grund av byte av medium.  
Information som tidigare var i pappersform men numera finns inom databaser ska 
t.ex. hanteras enligt skattedatabaslagen (1998:204). Det gör att i takt med att pap-
pershandläggning blir digital måste det göras nya utredningar om hur informat-
ionen ska och får hanteras, samt vad som måste gallras respektive bevaras.  

Bolagsverket 
Informanten har jobbat vid myndigheten i tre år och är den som jobbat längst av 
de två arkivarierna vid Bolagsverket. Informanten har en humanistisk bakgrund 
med ämnen, utanför arkivvetenskapen, som konst, museologi och etnologi. 

Nedan går att se hur fördelningen av utbildningen ser ut hos informanten, 
inom arkivvetenskap och annat, samt hur länge personen varit verksam inom Bo-
lagsverket. 
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 Arkivutbildning Annan utbildning Anställd hos 
myndighet 

Informant 1 Arkivvetenskap vid 
Mittuniversitetet, 90 p 

Konst, museologi, 
etnologi samt utbil-
dad grafiker. 

3 år 

 
Bolagsverket jobbar främst med att se till att det finns en digital väg för deras 

kunder. Detta visar sig genom t.ex. webbplatsen verksamt.se som drivs tillsam-
mans med Skatteverket och Tillväxtverket. Genom denna webbplats finns flera e-
tjänster kopplade till Bolagsverkets verksamhet.  De huvudsakliga är registrering 
av företag och att digitalt kunna skicka in ändringar gällande sitt företag. 

Förstahandsvalet gällande format samt bärare av informationen inom myn-
digheten ska vara digital och som andrahandsval kommer papper.  Det är däremot 
fortfarande en stor mängd pappershantering inom myndigheten och de har en 
högst begränsad form av e-arkiv som informanten mer specifikt beskriver som ett 
dokumentstöd. Detta system är vid intervjuns tidpunkt på god väg att vara överbe-
lastat där information levereras men det finns inte ett smidigt sätt att exportera 
informationen för att återanvända den. Därför är e-arkivet som Statens servicecen-
ter och Riksarkivet jobbar med viktigt för myndigheten. I och med att Bolagsver-
ket är med som pilotmyndighet för e-arkivet har frågan lyfts i större utsträckning 
internt vilket har gjort att arkivet fått mer uppmärksamhet.  Anledning bakom 
detta kan spåras till att Bolagsverkets generaldirektör sitter med i styrgruppen för 
det gemensamma e-arkivet.  

Det projekt som informanten främst är involverad i vid tidpunkten för inter-
vjun är just förberedandet av det nya förvaltningsgemensamma e-arkivet. I sam-
band med förberedandet av myndigheten och dess information inför det nya arki-
vet har båda arkivarierna jobbat mycket med kravställning, både av systemen och 
informationen inom myndigheten. Andra projekt de deltar i är kopplade till in-
formationsvärdering genom t.ex. gallringsutredningar för både nya, äldre samt 
avställda system. Det finns problem kopplade till att de inte varit delaktiga i ut-
vecklingen tidigare, t.ex. information som fastnat i systemen. Denna information 
kan vara personuppgifter som inte längre används och därmed bör gallras. 

E-förvaltningens påverkan på arbetsuppgifterna framkommer främst genom 
att arkivarien behöver marknadsföra sig själv i högre grad för att bli uppmärk-
sammad samt inbjuden till projekt kopplade till IT. Enligt informanten har det 
blivit allt viktigare att vara med tidigare och för att det ska kunna ske måste den 
övriga verksamheten veta vad en arkivarie är samt vilka frågor de jobbar med och 
hur de berör andra avdelningars uppgifter. Tillkommande arbetsuppgifter är struk-
turerandet och planerandet av metadata, klasssifications ID samt gallringsbeslut 
som ska kunna appliceras på elektronisk information automatisk via e-tjänsterna. 
Dessa uppgifter kopplas samman med det proaktiva arbetet gällande digitalt ar-
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bete. Det nya med dessa uppgifter är främst att de inte går att fullkomligt genom-
föra ad hoc.  Informanten lägger en stor tyngd på svårigheten att bevara digitala 
handlingars kontext, autencitet samt att de ska vara kompletta för framtiden. Den 
svårigheten är vad informanten anser ligger bakom den förändring av hur arkiva-
rier måste jobba idag.  

Upplevelser av samarbeten 

Försäkringskassan 
Inom den egna myndigheten betraktas de som experter eller specialister, och bjuds 
därför i regel in som rådgivare till olika projekt eller blir tillfrågade om att ge svar 
om vad som kan göras för att uppfylla eller inte överträda de lagstadgade kraven 
gällande hanteringen av handlingar och information.   

De har under de senaste åren börjat bjudas in allt mer, och informanterna be-
skriver det som att verksamheten förstår deras roll och vad de gör i en större ut-
sträckning. Orsaker till detta anser de vara den marknadsföring de utför av sig 
själva. Där de förklarar vad de gör samt beskriver nyttan av deras roll genom säl-
jande argument som t.ex. att det kommer att sparas pengar och bli lättare att upp-
fylla krav enligt lagen om de kommer in tidigare i utvecklingen. Deras använd-
ning av sina arbetstitlar bidrar till arbetet, då de anställs under titeln verksamhets-
specialist, men informanterna 1, 3, 5, 6, 7 nämner specifikt att de använder sig av 
en kombination av den titeln tillsammans med arkivarie. Motiveringen bakom 
detta är att genom användandet av dubbeltiteln framvisas det mer exakt vad de 
gör, och att andra yrkesroller och avdelningar kan förstå deras roll i kontext med 
verksamheten.  De andra brukar variera mellan titlarna beroende på sammanhang 
och vem de talar med. Informant 5 berättade att den ibland även använder titeln 
IT-arkivarie för att personer i sammanhanget ska förstå att de som arkivarier är 
involverade i det digitala, då det finns en uppfattning att en arkivarie främst hante-
rar papper. Titeln IT- arkivarie är något som diskuterats inom myndigheten, men 
är också något de aktivt valt att inte använda officiellt. Då digitala frågor dyker 
upp inom mer eller mindre alla arbetsuppgifter för dem inom myndigheten, och är 
inte något som kan väljas bort eller bör särskiljas från andra arkivarieuppgifter.  

Arkivarierna har vid intervjuns tidpunkt inte varit delaktiga i den samverkan 
FK har inom EU. De hade däremot blivit inbjudna till ett informationsmöte rö-
rande EESSI, där de som leder projektet vill involvera arkivarierna i en större ut-
sträckning.  

FK har en hel del samarbeten med andra myndigheter. Starkast band har de 
till Pensionsmyndigheten men de samarbetar även med Arbetsförmedlingen, Skat-
teverket m.fl. Under dessa samarbeten utförs projekt med syfte att utbyta elektro-
nisk information och samverka kring digitala tjänster. Inför projekt mellan myn-
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digheter kopplas inte arkivarierna in lika ofta, och det blir i större utsträckning 
upp till dem själva att eventuellt involvera sig. En taktik som förklades vara till 
nytta för situationen var att om en av myndigheterna inom samarbetet hade en 
dokumentspecialist, av något slag, involverad skulle den fråga efter eller upp-
märksamma de andra myndigheterna om att involvera deras specialister från den 
egna verksamheten också.  

Det kan samtidigt beskrivas som att arkivarierna bedriver egna samarbeten 
mellan t.ex. myndigheter, speciellt när det kommer till informationsvärdering som 
finns i system och databaser som delas med andra myndigheter. Det kan krävas en 
komplex utvärdering av systemen och vilka databaser de är kopplade till. Utvärde-
ringen av dessa samband blir viktiga vid gallring samt vid leverans till Riksarki-
vet, då det är information som plockas ut. Denna information kan då påverka re-
sultaten av sökningar och i FK:s fall kan det påverka information som visas för 
kunderna via olika e-tjänster.  

De yrkesroller de ofta kommer i kontakt och samarbetar ihop med inom myn-
digheten är ofta kopplade till kärnverksamheten och kan bestå av t.ex. IT-
arkitekter, systemutvecklare, verksamhetsstrateger, verksamhetsutvecklare, juris-
ter och handläggare. På grund av att de ofta agerar som experter i samband med 
arkivlagstiftningen samarbetar de oftast med avdelningen för myndighetsjuridik, 
som ofta hänvisar till arkivavdelningen för att de också ska kunna väga in frågor 
gällande lagkrav och hänvisningar ifrån Riksarkivet. En annan vanlig samarbets-
partner är IT-avdelningen, specifika roller som systemarkitekter/utvecklare, vilket 
är stor inom FK. De svårigheter som kan finnas gällande samarbete med IT-
avdelningen består enligt informant 4 av bland annat gränsdragning av arbetsupp-
gifter eller områden. Det blev tydligt för informant 4 under arkivenhetens egna 
projekt, som bestod av att uppdatera e-arkivet, där det fick förtydligas gällande 
vilka områden som skulle tillhöra de olika avdelningarna. Ett annat exempel på 
problematik gällande gränser och områden uppstår när de ska samarbeta med 
andra personer som inte har en uppdaterad syn på vad en arkivarie kan göra eller 
vilka frågor som de hanterar. Det kan synas genom att övrig personal ger förslag 
på lösningar till arkivarierna som att de enbart behöver göra mer plats på hyllan 
för informationen eller att de inte förstår varför en arkivarie ska vara med i ett 
projekt för att de bara sysslar med papper.  

Skatteverket 

IT- arkivarie 
De förväntningar andra yrkesgrupper och sektioner har på dem är i regel inte spe-
cificerade, utan informanten anser att verksamheten i stort vet om att de bidrar 
med något väsentligt gällande dokumenthantering. Därför brukar de inom nya 
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projekt förklara sin roll och vad för nytta det finns med deras område och fram-
förallt nyttan av att ha ett e-arkiv.  

IT-arkivarierna jobbar främst riktade internt mot myndigheten, och samarbe-
tar och förlitar sig till stor del på IT–avdelningen. De ställer krav på vad ett sy-
stem eller teknik behöver kunna, och det som inte specifikt formuleras i dessa 
behov och krav fyller IT vanligtvis i. Det kan ställa till problem enligt informan-
ten, då arkivariernas och IT:s verksamhetsanalys inte alltid överensstämmer. Där-
för arbetas det med att sammanställa en verksamhetsanalys som de kan dela för att 
få bättre resultat av deras samarbeten. Yrkesrollerna de samarbetar nära med inom 
IT är systemanalytiker, arkitekter samt systemutvecklare.  

I de situationer de samverkat externt har det främst varit med Riksarkivet, och 
då speciellt gällande framtagandet av FGS:erna (förvaltningsgemensamma speci-
fikationer). FGS:erna användes aktivt i utredningen och framtagandet av ett för-
valtningsgemensamt e-arkiv via Statens servicecenter. Kopplat till utvecklingen 
av FGS:erna har de även varit del i att framta myndighetsövergripande begrepps-
modeller, vilket bidrar med riktlinjer för hantering av elektroniska meddelanden.  

Samarbeten fungerar väl, mycket på grund av redan etablerade modeller och 
processbeskrivningar gällande vilka som ska bli kontaktade för vad. Dessa mo-
deller kan t.ex. vara verksamhetsutvecklingsprocesser, systemutvecklarprocesser, 
samt styrdokument där det beskrivs vem som måste kontaktas gällande vilka frå-
gor. Informanten anser att de också är inkorporerar i processen, och att de ofta blir 
kontaktade i förstadiet av ett projekt. Det innebär inte alltid att de aktivt går med i 
projektet från start, men de hålls informerade om vad som händer fram tills att de 
behöver gå aktivt med för att leverera t.ex. behov eller kravställningar samt gall-
ringsbeslut. 

Arkivarie 
Informanten anser att de förväntningar som främst appliceras på dem består i att 
de ska skapa en informationsfunktion som följer den rådande lagstiftningen. Det 
är därför viktigt för arkivarierna att bli inbjudna tidigt, då de är intresserade av att 
delta gällande främst kravställningen om det gäller utvecklingen och digitali-
serandet av pappershantering. Tyvärr är det inte alltid en realitet och innebär att de 
som är arkivarier blir inbjudna eller kommer in i ett projekt försent eller blir kon-
taktade när systemet redan tagits i drift och pappershanteringen blivit digital.  

När de blir inbjudna är det just i egenskap av expert inom detta område, och 
därmed är de beredda att uppfylla de huvudsakliga kraven de ställer. De kan där-
emot uppleva svårigheter när de bjuder in sig själva i ett projekt och får därför 
agera pedagogiskt och förklara vad deras yrkesroll är samt vilka uppgifter och 
funktioner de kan fylla inom verksamheten. 

Samarbeten inom myndigheten fungerar huvudsakligen bra men det kan upp-
levas som svårt att få ihop vad som beskrivs som de två sidorna av arkivarieyrket 
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inom myndigheten. Dessa sidor består av att arkivarien jobbar både mot myndig-
heten och gentemot allmänheten och deras rätt att ta del av myndighetens hand-
lingar på ett smidigt sätt. Informanten förklarar detta genom att det inte är alltid är 
de bästa diarie- och arkivlösningarna som är bäst och smidigast för myndigheten 
när det även kommer till möjligheterna att bevara och ge ut handlingar till all-
mänheten. Därför kan deras delaktighet inom utvecklingen beskrivas av andra 
som bromskloss eller att vara överdrivet krångliga.  

Bolagsverket 
Informanten anser att arkivariens plats inom myndigheten har varit oklar och är 
det fortfarande i viss mån. Det påverkar tidsramen för när de bjuds in, vilket blir 
varierande och beror till stor del på projektledaren. Informanten påpekar att det 
inte alltid är nödvändigt att de blir inbjudna tidigt, utan kan komma in senare. 
Problem rörande tidsaspekten beror även på om de som driver samt deltar i pro-
jektet vet om arkivariernas existens eller ej. Det har medfört att de i större ut-
sträckning bjuder in sig själva till projekt. Förväntningar på dem är däremot att de 
ska se till att myndigheten sköter sin informationshantering inom lagens ramar. 
Hur detta ska göras kräver däremot förklaring från arkivariernas håll. Deras kun-
skap gällande lagstiftningen har används i t.ex. ett projekt där de samarbetade med 
Skatteverket gällande en gallringsutredning av det s.k. Navet, vilket är en gemen-
sam databas för personuppgifter. 

I samband med att Bolagsverket blivit testpilot för det nya e-arkivet har arkiv-
arierna börjat samarbete i högre grad med andra yrkesroller och avdelningar som 
kommer att behövas samt de andra pilotmyndigheterna. De yrkesroller som de 
haft störst kontakt med, och som är medvetna om arkivariens roll, är titlar som IT-
arkitekter och verksamhetsutvecklare. Det medför att det finns högre förväntning-
ar i samarbeten med dessa yrkesroller då de är medvetna om vad arkivarien bör 
kunna samt göra.  

Arkivarierna inom Bolagsverket har tidigare inte varit inblandade i projekt rö-
rande samverkan inom EU, men de har vid tidpunkten för intervjun tagit del av ett 
informationsmöte rörande eventuell medverkan gällande informationsutbyte inom 
EU.  Informanten tror däremot inte att de kommer bli direkt involverade.  

Internt anser informanten att samarbetena mestadels fungerar bra, utgången 
baseras på den förförståelse som finns. Det finns förutfattade meningar att arkiva-
rier enbart jobbar med papper och förståelsen för deras inblandning inom t.ex. IT-
avdelningens projekt brister. Det blir därför viktigt att de kan kommunicera med 
människor inom IT-avdelningen om nyttan av arkivariernas medverkan. Om de 
inte klarar av detta är det svårt att kunna bli involverad i projekt, då IT-
avdelningen är en stor del inom myndigheten med mycket höjd samt prestige. I 
och med IT-avdelningens storlek och därmed makt anser informanten att det säll-
an lönar sig att försöka ta upp en kamp gentemot dem.  
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Väl inom ett projekt kan de berätta samt redovisa sin verksamhetsnytta för att 
andra yrkesroller och avdelningar ska förstå vikten av deras roll inom myndighet-
en och i samband med de andras avdelningar och arbetsuppgifter. Den marknads-
föring som de genomför med andra avdelningar samt yrkesroller beskrivs som en 
form av arkivpedagogik, där hur och vad som berättas anknyts till den publik som 
vid tillfället deltar. Informanten beskriver det som att de beskriver och berättar om 
arkiv och dess uppgifter med utgångspunkt i de olika perspektiv som finns inom 
olika avdelningar. Därför behöver de ha en viss förförståelse eller kunskap om de 
olika ämnesområden som finns inom verksamheten.  

En faktor som påverkar samarbetet, främst internt, är att informanten inom 
Bolagsverket anser sig inte enbart arbeta för den egna myndigheten. De som arki-
varier har också ansvar gentemot allmänheten, både idag och i framtiden, vilket-
medför att de i projekt måste föra upp ämnen gällande långtidsbevaring samt be-
varande av information som kan vara intressant längre fram. Arkivarierna behöver 
då motivera detta inom projekten för de involverade, som kanske främst jobbar 
utifrån myndighetens behov och krav. 

Proaktivitet 

Försäkringskassan 
Informanterna 2-7 anställdes när myndigheten redan hunnit en bit inom utveckl-
ingen av e-förvaltningen och därmed anställts som kompetenser för att kunna ut-
veckla den ännu mer. Informant 1 har varit med och hanterat konsekvenserna av 
sammanslagningen av FK under 2005, där flera olika decentraliserade kontor med 
helt egna system och lösningar skulle bli en centraliserad enhet.  Den omorganise-
ringen skapade brandsläckarsituationer, t.ex. att genomföra långa utredningar och 
lösningar för att hantera system som ska släckas ner men där man inte har en plan 
för hur eller om det är möjligt att få ut informationen. Det krävdes längre utred-
ningar och mer arbete för att försöka rädda det som krävdes för att kunna uppfylla 
arkivlagstiftningen. Sammanslagningen resulterade i en lång kö med utredningar 
och ärenden som behövde behandlas av arkivarierna.  Kön medförde att system 
stod och kostade pengar för att de inte kunde släckas ner, i väntan på utredningar 
och lösningar.  Denna kö medförde att fokus och resurser främst riktades gente-
mot hanteringen av detta, vilket under de närmsta åren efter sammanslagningen 
hanterades av två arkivarier. Arbetet med att vara proaktiv, som också beskrivs av 
flera informanter som att göra rätt från början, startade under 2009/2010 då fler 
arkivarier började anställas samt att utvecklingen och driften av ett eget e-arkiv 
tog fart. Utvecklingen och driften av e-arkivet var anledning bakom fyra av in-
formanternas anställningar, mer specifikt 4, 5, 6, 7. 
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Hur proaktivt de arbetar upplevs och beskrivs liknande av alla informanter, 
men deras uppfattning om hur mycket mer proaktivt de kan arbeta skiljer sig. FK 
är en väldigt stor verksamhet och det anses av informanterna 2, 4 och 6 att det är 
svårt att bli mer proaktiva än vad de är idag, då det är svårt att få en tillräckligt 
stor överblick om vad som sker samt vilken utveckling som planeras inom myn-
digheten vid en given tid.  

Informanterna 1, 3, 5 och 7 anser däremot att det alltid går att vara mer proak-
tiv, men att ännu mer resurser behövs om det idag ska vara möjligt. Vid intervjuns 
tidpunkt har de redan förfrågningar och utredningar som ligger och väntar på att 
tas itu med, vilket gör att de inte kan vara med på alla projekt eller hinner driva 
igenom alla krav de vill på system innan de driftsätts. Den proaktivitet de anser 
påverkar mest är just den att marknadsföra sig själv till andra avdelningar och 
anställda, främst genom att vara med i projekt och därigenom kunna förklara sin 
yrkesroll och vilka frågor som den berör. Med andra ord anses det att pedagogik 
är en kompetens eller ett krav som krävs för att kunna vara proaktiv eller främja 
proaktivitet.  

Utvecklingen de senaste fem åren har visat hur proaktiviteten förbättrats av-
sevärt främst genom att de blir inbjudna till fler projekt samt att verksamheten är 
medvetna om vad de gör. Detta har möjliggjort att de kan utföra den planering i 
förväg som krävs för att möjliggöra en rättssäker hantering av information samt se 
till att system som inte används lägre kan stängas ner utan informationsförlust. En 
situation som kan ses som ett exempel på hur det proaktiva arbetet gått under åren 
gavs av informant 7. Personen i fråga hade kommit med i ett projekt gällande 
upphandling av en extern tjänst, där det hade uppkommit en fråga rörande inform-
ationshanteringen. I början ansågs denna fråga vara väldigt liten, och projektleda-
ren gav den inte stor vikt, men när projektet fortskred växte frågan och kom att bli 
avgörande för om FK skulle kunna uppfylla de krav på hantering som finns enligt 
rådande lagstiftning. På grund av arkivariens roll inom projektet kunde detta lösas 
innan några kontrakt skrevs på, och det blev en form av proaktiv brandsläckning.  

Det varierar i vilken grad som de är aktivt proaktiva, tidigare nämndes att de i 
regel blir inbjudna eller en förfrågan om utredning skickas till enheten. Vid för-
frågan om hur aktiva de kan vara med att t.ex. bjuda in sig själva eller begära att 
bli tillfrågade, var svaret att det går att skicka en förfrågan om att vara med men 
att det inte alltid fungerar. Det erkändes att detta inte var något som hände på re-
gelbunden basis, utan de får främst förfrågningar och är fullt upptagna med att 
hantera dessa. Samtidigt försöker de däremot ha en bevakning på vad som sker 
inom myndigheten i den mån det går. En del av fokusen på bevakning inom verk-
samheten hamnar på projekt som skulle kunna kräva en förändring av e-arkivet, 
då e-arkivet som projekt kräver en ständig utveckling och samarbete med verk-
samheten.  
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Deras arbete och proaktivitet får ett bra stöd och ibland även hjälp från de 
närmsta cheferna, som kan utöva den makt eller påtryckning för att få in en arki-
varie i ett projekt som de anser behöver råd eller arkivkompetenser. Därmed kän-
ner de att de fått möjligheter att ta större plats och kan också marknadsföra sig 
själva mer effektivt. De senaste åren har arkivariernas enhet utökats med fler arki-
varier och därmed har de mer resurser att tillgå och kan nå ut mer samt få kontakt 
med fler personer inom verksamheten.  

Skatteverket 

IT-arkivarie 
Informanten anser att proaktivitet är en del av deras uppdrag och arbetsuppgifter. 
De ska vara med i utvecklingsprojekt och ha synpunkter samt driva frågor framåt, 
deras närvaro finns befäst i styrdokumenten gällande vilka som ska konsulteras. 
Det medför att de aktivt har en omvärldsbevakning och blir inbjudna i de flesta 
projekt de behöver vara med i. Det kan finns för mycket proaktivitet också, om de 
går med i projekt för tidigt kan det arbete som de levererar vara utdaterat när t.ex. 
systemet ska driftsättas eller anslutas till e-arkivet. I och med det handlar proakti-
vitet ofta om att komma in i rätt tid, och inte enbart fokusera på att komma in så 
tidigt som möjligt.  

Ett exempel på deras proaktivitet är att ett standardiserat krav för att bli anslu-
ten till e-arkivet är att systemet har ett gallringsbeslut, vilket visar på en proaktivi-
tet gällande långtidsbevaring och följandet av lagstiftningen. De har också utfört 
en del arbete gällande att marknadsföra sig själv inom myndigheten, genom att 
dels berätta om vilka frågor de jobbar med och därigenom förklara sin verksam-
hetsnytta. Resultatet av arbetet är att 18 system är anslutna till e-arkivet och 10 
stycken planeras ansluta under 2016.  Detta är en utveckling som tyder på ökad 
digitalisering inom verksamheten, vilken är möjlig på grund av e-arkivet.  

När det kommer till äldre system som utvecklades och driftsattes innan arki-
varier var en given deltagare inom digital utveckling, kommer de i kontakt med 
dessa när de ska avvecklas. Deras uppgift går ut på att informationen ska kunna 
levereras in i e-arkivet. Problem som kan uppstå är att informationen inte är an-
passad efter de etablerade strukturerna, metadatascheman eller behov. De har en 
avvecklingsplan som ska följas som underlättar arbetet.  

Informanten anser att de får ett bra stöd av de högre chefsleden, främst baserat 
på att de valt att spendera närmare 50 miljoner på att driva och utveckla ett e-
arkiv. Det visar på att de förstår behoven av dokumenthanteringen inom e-
förvaltningsutvecklingen. Däremot anser informanten inte att deras intressen alltid 
är högt prioriterade. Det som ska prioriteras är främst kärnverksamheten av att 
driva en beskattningsmyndighet. Därför händer det att arkivets projekt pausas 



 48 

eller måste avbrytas för att pengar omplaceras för att driva den aktiva verksam-
heten.  

Arkivarie 
Arkivarierna bjuds huvudsakligen in till projekt, men det kan finnas viss proble-
matik gällande när i tiden de bjuds in. Ett verktyg som används för att arbeta mot 
detta är eskalering. De använder sig av den metoden när de vill vara med i ett pro-
jekt som de inte bjudits in i, och de kan därmed kontakta sin chef som i sin tur tar 
kontakt med projektledaren eller den chef vars avdelning håller i projektet. När de 
väl är med i ett projekt utnyttjar de detta genom att förklara sin nytta för projektet 
samt vad deras roll inom myndigheten är. 

Risker baserade på att de inte kommer in tidigt nog i ett projekt gör att det kan 
bli svårt att påverka den kravställning som ställs upp på systemet. Det har medfört 
att systemet ifråga kan ha problem att strukturera upp informationen. Vad detta 
kan innebära är att de inte applicerat eller tagit hänsyn till de etablerade klassifice-
ringarna av informationen samt de viktiga funktionerna av diarieföring gällande 
applicerandet av metadata för att informationen ska hamna rätt. Andra funktioner 
som är viktiga att bygga in i t.ex. ärendehanteringssystem är att det går att följa 
upp ärenden samt att det smidigt kan plockas ut statistik.  

Ibland händer det att de får förfrågningar om redan driftsatta system, i stil 
med om systemet uppfyller lagkraven och om de får hantera information på det 
sätt som de designat och byggt upp systemet. Det varierar vad de kan göra vid 
denna tidpunkt, då den frågan kan behöva lämnas över till IT-arkivarierna som 
därefter får ställa krav om systemet ska kopplas till deras e-arkiv.  

Det kan vara svårt för arkivarierna att jobba mer proaktivt då de ofta får han-
tera en del brandsläckning, speciellt gällande äldre system. Det medför att det kan 
vara omöjligt att jobba proaktivt och att det blir att lösa situationerna ad hoc. När 
det kommer till de nyare systemen är proaktivitet givet och de får ett bra stöd från 
sin närmaste chef. 

Bolagsverket 
Informanten beskriver proaktiviteten inom Bolagsverket som nödvändig och an-
strängd, då resten av verksamheten inte har kunskap om vad en arkivarie är eller 
gör. Det medför att en stor del av det proaktiva arbetet blir fokuserat på att före-
läsa samt övertyga övriga verksamheten om nyttan med ett fungerande e-arkiv 
och alla anledningar bakom att jobba proaktivt med digitalt material.  

Problemet med att argumentera för proaktivitet inom myndigheten ligger i att 
om de genomför sitt arbete som de ska, proaktivt, märks detta inte av i någon 
större utsträckning inom verksamheten. Vilket medför att andra inom myndighet-
en har svårt att se eller förstå problemen då de inte upplever dem. Det är först när 
något inte varit proaktivt som problem kommer fram genom förlorad information 
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som inte kan återanvändas inom verksamheten eller att allmänheten inte kan ta del 
av. Det är med andra ord inte en situation informanten vill tillåta ske för att kunna 
påvisa en anledning för proaktivitet.  

Resultatet av detta är att arkivarierna på eget initiativ får bjuda in sig i projekt 
genom att t.ex. kontakta projektledaren och be om ett möte. De lägger stor tyngd 
på att arkivarierna själva håller sig uppdaterade om vad som beslutats samt plane-
rats inom myndigheten, via t.ex. läsandet av verksamhetsbeslut och bevakning via 
intranät.  Informanten medger att om de inte själva planerade ett proaktivt arbets-
sätt hade inte mycket hänt från andra inom myndigheten. Detta märktes speciellt 
av genom att informanten höll ett föredrag för de högsta cheferna, som vid upp-
märksammandet av frågan/situationen ger ett bra stöd och förståelse för varför 
arkivariefrågorna är viktiga. Däremot anser informanten att om de inte haft detta 
föredrag hade frågan eller ämnet inte märkts av på samma sätt för dem. Informan-
ten menar därmed att de aktivt måste jobba på att synas båda inför de andra av-
delningarna och cheferna för att arkivets frågor ska vara aktuella samt få stöd.  

Det har med tiden blivit bättre och enklare att vara proaktiv inom Bolagsver-
ket, då arkivet numera är en av de instanser som beredningsärenden ska passera 
genom. Förändringen har medfört att arkivet kan besvara och lämna synpunkter 
på ärenden i en större utsträckning än tidigare, vilket påverkar hur snabbt de kan 
ge klartecken vid utvecklingsprojekt då de redan är insatta.  

I samband med att Bolagsverket blivit en pilotmyndighet och att deras gene-
raldirektör är med i styrgruppen för det förvaltningsgemensamma e-arkivet har 
denna börjat ge ett mer aktivt stöd för arbetet informationshanteringen inom myn-
digheten.  
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Slutdiskussion 

Denna uppsats hade som syfte att undersöka arkivariernas inblandning i e-
förvaltningen som berör tre av Sveriges myndigheter. Detta skulle göras genom 
att besvara tre frågor: 

• Vilken roll har arkivarierna inom e-förvaltningens kontext? 
 

• Har de svenska arkivariernas roll och arbetsuppgifter utvecklats med e- för-
valtningen på myndigheterna och isåfall hur? 
 

• På vilket sätt kan det sägas att Records Continuum Modellen har influerat sy-
nen på arkiven och arkivariernas informationshantering inom e-förvaltningen 
på myndigheterna? 

Dessa frågor har varit i fokus för den kvalitativa intervjuundersökningen som ut-
förts, och nedan kommer informationen som samlats in och redogjorts för tidigare 
att diskuteras i samband med den tidigare forskningen och teoretiska ramverket.  

Arkivariens roll inom e-förvaltningen 
Under undersökningens gång har det blivit tydligt att e-förvaltningen är beroende 
av att det finns ett sätt att hantera digital information både i ett kort och långtsik-
tigt perspektiv. I EU:s handlingsplaner visas det genom beslutet att e-arkiv är en 
av nyckelfunktionerna för att kunna utveckla e-förvaltningen i samhället. Inom 
två av myndigheterna i undersökningen har de redan skapat och implementerat 
egna e-arkiv. Dessa e-arkiv kräver rutinmässiga uppdateringar för att kunna fun-
gera i samband med respektive myndighet, och detta kräver involverade arkiva-
rier.  

Implementerandet och skapandet av egenbyggda e-arkiv visar på en satsning 
på informationshanteringen inom myndigheterna. Till skillnad från den tidigare 
forskningen av Svärd, Kallberg och Runardotter satsas det på dokumenthantering-
en genom att arkivarierna till stor del äger de egna e-arkivprojekten. Både Försäk-
ringskassan och Skatteverkets arkivarier äger frågan om e-arkiv, sedan samarbetar 
de med IT-avdelningen som genomför de mer praktiska och tekniska uppgifterna. 
Det blir en kontrast till hur det ser ut med Statens servicecenters förvaltningsge-
mensamma e-arkiv, där Riksarkivet är delaktig men i vad som ser ut som en ex-
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pertroll gällande arkivfrågor och digital långtidsbevaring. Riksarkivet har därför 
haft andra projekt vid sidan om att leda utvecklingen av e-arkivet, som utvecklan-
det av stödfunktioner t.ex. FGS:erna, förvaltningsgemensamma specifikationer, 
som ska hjälpa myndigheter att strukturera sin informationshantering för att för-
enkla utbyte och överföringar av digitalt material.  

Arkivariernas roll inom projekten för e-arkiv är till stor del baserad på plane-
ring och utarbetande av strategier gällande hur informationen ska struktureras, 
vilket format den kan vara i samt vad som ska in i arkivet. Koncist sagt är det 
kravställning och informationsvärdering, som kan ta sin form i bland annat gall-
ringsbeslut.  Detta är uppgifter som informanter inom alla tre myndigheter anser 
sig göra. Den tekniska biten att omforma deras krav och se till att informationen 
slutligen hamnar korrekt, och i det rätta formatet, är i regel uppgifter de genom 
samarbete med IT-avdelningen genomför. Arkivarierna står därmed inte själva för 
att programmera eller liknande, utan ställer upp krav för hur ett system eller e-
arkiv ska kunna fungera förmånligt för både verksamheten och dess uppdrag, samt 
efterleva de lagstiftade krav som finns på hanteringen och bevarandet av hand-
lingarna. Det är i denna position arkivarierna på myndigheterna går att spegla i 
Riksarkivet, att de har en expertroll som framförallt ger stöd och råd vid behov 
eller när andra inom verksamheten vill ha eller när de själva känner att det behövs. 
Framförallt FK och Skatteverkets IT-arkivarie anser att deras myndigheter är bra 
att på tillfråga dem om de behöver hjälp eller råd gällande utredningar rörande 
behandling av digital information eller kopplingar till e-arkivet.  

Den synlighet inom myndigheterna som FK:s arkivarier och Skatteverkets IT-
arkivarie till synes har kan påstås bero på att de fått en högre status inom deras 
respektive myndighet. Statushöjningen går att spåra till att de i större utsträckning 
berättar om sig själva ute i verksamheten och genom att de idag arbetar huvudsak-
ligen med digitala frågor. Deras titlar, verksamhetsspecialist och IT-arkivarie, 
hjälper till med att förstärka deras kompetens gällande både verksamheten och ny 
teknik. Därför är det inte förvånande när informanten med titeln arkivarie inom 
Skatteverket ger en annan syn på bemötandet inom myndigheten, där informanten 
redogör för att det är en kamp att bli inbjuden i projekt som rör digitala frågor. 
Detta trots att inom vissa projekt är det inte skillnad på arbetsuppgiften baserat på 
olika material, dvs. om det är papper eller digitalt.   

Statusskillnaderna visar på hur arkivarierna uppfattas, baserat dels på titel 
men också på hur de har lyckats inkorporera de digitala frågorna inom sin yrkes-
roll. IT-arkivarien är den enda av alla informanter i undersökningen som har stu-
derat systemutveckling, och det kan antas att personen lärt sig mer genom sin po-
sition med e-arkivet inom myndigheten. Positionen som IT-arkivarien har, dels 
genom sin titel men också arbetsuppgifterna påverkar synen på de som har titeln 
arkivarie då uppdelningen förstärker en skillnad mellan det digitala och analoga. 
Det framkommer främst genom de olika uppfattningarna som ges av arkivarien 
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och IT-arkivarien inom Skatteverket. De har olika erfarenheter om hur de bjuds in 
och vilket bemötande de får av resterande verksamhet. Det går att jämföra Skat-
tevrkets situation med FK som inte har en uppdelning genom titlar och där nästan 
alla frågor eller utredningar slutligen en fråga om digital information.  Hantering-
en av digital information beskrivs av informanterna inom FK som att värderingen 
av information i digitala system har blivit mer komplex på grund av kopplingar 
mellan olika system, databaser och gränssnitt utåt. Däremot har informanterna 
inom FK likvärdiga utbildningar som informanten med arkivarietitel inom Skatte-
verket och som trots den ökade komplexiteten utför informationsvärderingar inom 
och av digitala system och databaser samt hanterar myndighetens e-arkiv.  Det 
kan därför vara problematiskt att skapa en uppdelning av arkivarierollen baserad 
på olika former av databärare, när det är informationen som ska vara i fokus. 
Denna uppdelning skapar problem för den sidan av arkivarierollen som inte är 
sammankopplad med IT området.  

Situationen gällande högre status i samband med IT kan också kopplas till 
undersökningen gjord av Runardotter, där det framkommer av informanterna att 
de tror en statushöjning av arkivarieyrket kommer ske i samband med att de får 
involvera sig med digitala frågor.94 Denna förutsägelse visar sig i högsta grad som 
uppfylld när en IT-arkivarie blir inbjuden i projekt och finns med i remissgången 
inom myndigheten. Arkivarien däremot anser att det kan vara svårt att bli inbju-
den och det finns åsikter gällande att om information är digital kan de som vanliga 
arkivarier inte värdera den. Situationen kan kopplas till hur informanten inom 
Bolagsverket uppger att IT-avdelningen har stor makt inom myndigheten och 
framförallt stor prestige kopplat till området.  Det är då naturligt att yrkesroller 
som är kopplade till området blir sedda i en högre grad och de yrken som inte an-
ses vara tekniska nog har svårt att vinna mark eller bli synliggjorda inom myndig-
heten.  

Att vara involverad inom IT-området eller enbart ha förståelse för hur det 
fungerar när det kommer till själva hanteringen av information är en fråga som i 
högsta grad kan begrundas gällande arkivariernas närvaro inom e-förvaltning. De 
finns redan med i rollen som experter gällande lagstiftning och informationsvärde-
ring och de börjar i högre grad bli involverad i planering av utvecklingen. Det 
som kan ifrågasätta är i vilken utsträckning de behöver studera eller lära sig det 
praktiskt inom informationsteknologi genom t.ex. systemvetenskap eller system-
utveckling. För att utgå ifrån RCM krävs det att arkivarierna eller liknande doku-
mentspecialister ska finnas med tidigt nog för att värdera och styra informationen, 
helst innan informationen skapas. Vad det innebär är att de egentligen inte behö-
ver vara de som faktiskt bygger system och programmerar, detta styrks av att flera 
informanter inom olika myndigheter främst beskriver sina arbetsuppgifter inom 

                                                
94  Runardotter (2007), s.64. 
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ramen för kravställning och informationsvärdering. Det framkommer däremot att 
möjligheten att genomföra sitt arbete på ett sätt som främjar utvecklingen av e-
förvaltningen kräver en viss kunskap av eller inom IT, då kunskap om området 
genom t.ex. statushöjning på arbetsplatsen, skapar en bättre miljö för arkivarierna 
att verka inom. De blir synligare och kan möjliggöra en smidigare utveckling av 
nya e-tjänster och system samt ser till att förenklingar av arbetet inom myndighet-
erna, t.ex. lättare handläggning och köpande av tjänster utifrån, även följer den 
lagstiftning som finns till både för myndighetens och allmänhetens behov. Exem-
pel som informanterna tog upp som fördelar var dels hur de idag kunde agera som 
proaktiva brandsläckare redan inom projekten på FK. Informanten på Bolagsver-
ket beskriver också hur kommunikationen med andra avdelningar förbättras ge-
nom att kunna anamma perspektiv och språk från andra områden, för att kunna 
före en dialog gällande arkiv och informationshantering. I samband med att IT-
avdelning då har en del makt inom myndigheten blir detta viktigt att utnyttja.   

Båda dessa exempel kräver rollen som expert och rådgivare, men inom denna 
roll måste de också bidra med expertis gällande den digitala sfären liksom de re-
dan har kunskap om hantering av information och handlingar.  För även om de 
kan förlita sig på att IT-avdelningen kan utföra de krav och råd i praktiken som 
arkivarien ställer krävs det att arkivarien kan prata med IT-avdelningen på deras 
språk samt vet vad som är möjligt och genomförbart. Detta kommer bidra till det 
samarbete e-förvaltningen kräver för att kunna fungera, samt det holistiska per-
spektiv digital informationshantering behöver. 

E-förvaltningens påverkan på arkivariens yrkesroll 
I den tidigare forskningen rörande arkivarien och e-förvaltning redovisas det hur 
arkivarier måste jobba extra hårt för att synas inom verksamheten och att det är 
lätt att deras uppgifter och frågor glöms bort eller blir väldigt lågt prioriterad. 
Detta sker ofta till förmån för IT-avdelningen som lyckas få monopol på digital 
utveckling, men som brister när det kommer till ett mer rörligt perspektiv gällande 
dåtid, samtid och framtid. Bristande involvering av arkivarier inom digital ut-
veckling, och därmed ett bristande holistiskt perspektiv, enligt Svärd, medför att 
proaktiviteten brister och digital information kan inte omhändertas korrekt. Detta 
drabbar direkt e-förvaltningen som kräver att det finns en fungerande hantering av 
digital information.  

För att digital informationshantering ska fungera enligt RCM ska ett närmare 
samarbete mellan mer eller mindre alla yrken som är kopplade till verksamhetens 
stödfunktioner t.ex. arkivarien, systemutvecklaren, IT-arkitekter och andraverk-
samhetsspecialister utvecklas.  RCM har fokuserats specifikt på ett större samar-
bete mellan arkivarier och records managers, i Sveriges fall går det att föreslå re-
gistratorer eller liknande yrkesroll som är med tidigt i informationshanteringen 
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inom verksamheten. Detta samarbete motiveras med att ett holistiskt perspektiv på 
dokumenthanteringen, dvs. att man bör se dokumenthanteringen som en helhet, är 
viktigt för en fungerande hantering av digitalt material. Det holistiska perspektivet 
går också att koppla till e-förvaltningen, som officiellt förespråkar en större sam-
verkan både mellan olika myndigheter och nationer, men också i kontakten mellan 
myndighet och medborgare eller företag.  

Förespråkandet av det större samarbetet mellan de som hanterar information-
en när den inkommer eller upprättas i samband med arkivarierna är inte en nyhet 
inom Sverige. Arkivarierna i Sverige var tidigt ute med att involvera sig inom 
arkivbildning och styra hur information hanterades, samt att arkivarier ofta också 
fungerade som registratorer, vilket innebär att samarbetet mellan yrkesrollerna var 
något som skedde tidigt. Tidigare nämndes under rubriken ”Arkivyrket i Sverige” 
hur de svenska arkivarierna, som jobbar utanför arkivinstitutioner, har arbetsupp-
gifter liknande de hos den amerikanska records manager utöver de traditionella 
arkivuppgifterna.  

Däremot går det att se i den här undersökningen att arkivarierna inom myn-
digheterna inte nämner samarbeten med specifikt registratorerna eller annan form 
av handläggare inom informationshantering. Anledningen bakom utelämnande av 
registratorerna vid diskussion gällande samarbete kan bero på att samarbetet med 
dem redan är så pass fastställt att det nu är en naturlig del. Det kan också vara så 
att de anser att samarbetet med registratorerna inte är det samarbetet som kräver 
mest uppmärksamhet. De som omnämns i större utsträckning gällande samarbeten 
i främjande av e-förvaltningen är IT–avdelningen och specifika yrkesroller som 
systemutvecklare och IT-arkitekter. Tidigare nämndes det inom fråga ett, att det 
sällan är arkivarierna som utför praktiska uppgifter själva, utan de fokuserar på 
t.ex. vad ett system måste kunna utföra eller inte utföra. Till detta krävs att de kan 
samarbeta och kommunicera med speciellt IT-avdelningen, vilket kan vara anled-
ningen bakom att relationen dem sinsemellan får mycket fokus.  

Detta samarbete ser olika ut inom de tre myndigheterna. Inom Skatteverket 
bygger den delen av samarbetet på att det finns IT-arkivarier med en viss utbild-
ning som ser till att de kan kräva och vara med på, vad som bäst kan beskrivas, ett 
mer naturligt sätt. Då det kan antas att de redan är accepterade in i IT-sfären ge-
nom deras titel som anknyter till fältet samt antyder kunskap i ämnet. För de mer 
pappersinriktade arkivarierna inom Skatteverket är tröskeln högre och uppfatt-
ningen om dem är att de enbart ska involveras om det är något pappersrelaterat, 
vilket då utesluter att de självklart bli inkopplade i projekt som ska digitalisera 
olika ärendehanteringar ifrån papper.  

Inom FK har de med tiden och genom flera projekt utvecklat ett samarbete 
med IT-avdelningen. En stor del beror tydligt på e-arkivet som byggts, samt flera 
uppdateringar av arkivet efteråt.  Projektet med e-arkivet förutsatte ett samarbete 
med IT-avdelningen, och en förutsättning för samarbetet var att de etablerade en 
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tydlig gränsdragning gällande vem som skulle göra vad samt vilken avdelning 
som var expert på vilket område.  Bolagsverket upplever liknande situationer, då 
de har en stor IT-avdelning som också sitter på en del makt inom myndigheten. 
Av den anledningen är det viktigt för arkivarierna att försöka använda IT:s per-
spektiv för att förklara varför arkiv och arkivarierna är viktiga för dem.  Därmed 
kan arkivarierna få med sig IT-avdelningen och den makt samt resurser de besitter 
för att kunna synliggöra dem själva och de frågor som är viktiga för arkivet.  

E-förvaltningens främjande av samarbeten och utbyte av information har 
också skapat möjligheten att föra arkivarien inom ett internationellt perspektiv. 
Det går att se genom de olika myndigheternas samarbeten inom EU, där det ska 
delas information och skapa gemensamma databaser samt system. Arkivariens 
internationella intågande har ännu inte skett på någon av myndigheterna, men 
inom FK och Bolagsverket kan det vara på väg. Arkivarierna inom dessa två 
myndigheter hade varit och var vid intervjuns tidpunkt inbjudna på möte i kopp-
ling till EU-projekt deras myndigheter var deltagare i. Detta öppnar upp möjlig-
heter som tidigare inte funnits i en större utsträckning, vilket är att kunna verka i 
en internationell miljö.  

Möjligheten till nya former av samarbeten har gjort att arkivarien måste nå ut 
till nya yrkesroller och ämnesområden. Det gör att de eventuellt måste förklara sin 
roll tydligare och utgå ifrån fler olika perspektiv än tidigare. De har inom alla tre 
myndigheterna blivit tvungna att i större utsträckning marknadsföra sig själva. Det 
går att beskriva deras marknadsföring som en form av arkivpedagogik, då de föru-
tom att sälja in sig förklarar vad ett arkiv är, dess funktioner och hur det kan an-
vändas. Att behöva förklara sin roll och sitt syfte, samt vilken nytta de har inom 
verksamheten, är kanske inte ett nytt fenomen. Däremot kan spridningen av peda-
gogiken inom verksamheten i en större utsträckning vara ett resultat av digitali-
seringen av arbetet inom myndigheterna och digitaliseringen kan ses som ett indi-
rekt resultat av e-förvaltningen.  

Digitaliseringen är en faktor som enligt många av informanterna orsakat en 
förändring av deras arbetsuppgifter. I och med att FK är den myndighet som är 
mest digital av de tre som undersökts, i princip alla arbetsuppgifter de utför är 
kopplat till digital information. I samband med att de därmed hanterar en stor 
mängd olika system som på olika sätt är sammankopplade för att generera nya 
former av information krävs det enligt dem själva en större förmåga att systemati-
sera och analysera samband. I detta fall kan det ändå sägas att uppgiften fortfa-
rande är densamma som tidigare, men den kan behöva utföras annorlunda med 
tanke på att informationen inte finns i fysisk form. Det medför att tankemönster 
har behövt förändras för att kunna strukturera och värdera informationen. Det blir 
en mer systematisk och teknisk värdering, utöver den värdering som också görs av 
själva informationen.   
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Ett genomgående tema för alla arkivariernas upplevelser är att de fortfarande , 
i varierande grad, får kämpa mot fördomar om vad en arkivarie är, t.ex. att de en-
bart hanterar papper och att de är problemlösare i slutet som tar vid när allmänna 
handlingar och information ska plockas ut från olika system. Insikten om vad en 
arkivarie numera arbetar med varierar inom myndigheterna, och orsaken till det 
kan finnas i det Svärd tar upp i sin avhandling gällande stuprörssystem.95 Avdel-
ningar och yrkesroller fokuserar främst på det egna fältet eller området och blir 
blind för det som sker vid sidan av eller utanför.  Arkivarierna kan med sina ar-
betsuppgifter inte vara del av stuprörssystemet, då deras uppgifter i större ut-
sträckning berör alla inom myndigheten. Arkivarien blir därmed en roll som kor-
sar eventuella stuprörssystem då deras område sträcker sig över hela verksamhet-
en och dess informationsflöden. Denna utveckling tar sig form genom att titlarna 
på arkivarierna förändras för att spegla deras område och/eller uppgifter. Ett tyd-
ligt exempel kommer från FK som har gett arkivarierna den officiella titeln verk-
samhetsspecialist. 

Det är stuprörssituationen som kan antyda en förändring av e-förvaltningen 
gällande arkivariens roll. E-förvaltningen är genom sitt förespråkande av nya 
samarbeten teoretiskt sett emot de så kallade stuprörssystemen och därmed har 
nya samarbeten skapats mellan olika avdelningar och områden. Förändringen av 
myndigheternas struktur och attityden gentemot informationshantering, som blir 
tydligt i att majoriteten av informanterna ansåg sig ha ett bra stöd från chefer och 
kollegor, har skapat en större acceptans och medgörlighet för arkivarierna. Inom 
alla tre myndigheter är arkivarierna numera en del av remisskedjan när ett ärende 
eller utvecklingsförslag passerar inom myndigheten och i speciellt FK:s fall blir 
de ofta tillfrågade att delta i projekt. Skatteverket och Bolagsverkets situation är 
mer inkonsekvent, där deras situation beror på förkunskapen hos de dem jobbar 
med. Bolagsverket är förhållandevis sen i sin utveckling jämfört med FK och 
Skatteverket, men e-arkivet och faktorn att Bolagsverkets generaldirektör driver 
på utvecklingen verkar ha synliggjort arkivarierna och därmed har de blivit upp-
märksammade av resterande delar inom myndigheten. Detta har däremot inte 
medfört att de uppmärksammas mer eller står över andra avdelningar som också 
hanterar stödfunktioner, men de har däremot börjat konkurrera med de andra av-
delningarna inom verksamheten för uppmärksamhet och resurser. Det blir tydligt i 
samband med de dyra e-arkiven som skapats inom FK och Skatteverket.  

Gällande frågan om arkivariens utveckling skett med e-förvaltningen är svår 
att klargöra. E-förvaltning är en utveckling som drivit på av införandet av inform-
ationsteknik inom speciellt den offentliga sektorn, men tekniken är inte enbart 
sprungen från e-förvaltningen. Det krävs däremot att arkivarierna, för att hänga 
med i e-förvaltningen, ska kunna förstå och hantera digital information som blir 

                                                
95  Svärd (2014), s.78, 80f. 
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resultatet av informationsteknik. Det kan därför sägas vara den digitala informat-
ionen som medfört förändring inom arkivariens perspektiv och tankesätt, då yr-
kesrollen måste anpassa sig efter det material som ska hanteras.  

Däremot är det svårt att hävda att arkivariernas arbetsuppgifter förändrats i en 
större utsträckning av e-förvaltningen. Tankesätt och ny kunskap baserat på e-
förvaltningen behöver tillföras, i takt med att arkivarierna jobbar mer inom sam-
arbeten där IT är involverat. Deras arbetsroll har förändrats genom att den blivit 
synligare inom myndigheter i takt med att e-förvaltningen förändrat strukturer och 
kräver att information ska kunna återanvändas och främja en större demokratisk 
delaktighet. Det medför att de perspektiv och akademiska kompetenser som arki-
varierna har, har blivit mer användbara för andra inom myndigheten, både chefer 
och andra anställda. Förändring baserad på e-förvaltningen syns i att arkivarierna 
dels har möjlighet att komma ut på ett internationellt plan men också genom att de 
nu uppmärksammas i större utsträckning och har en position i processen gällande 
planering av ny utveckling och remisser.  

Synen på arkiv och information inom e-förvaltningen  
Record Continuum-modellen (RCM) är en slags filosofi eller perspektiv gällande 
information som kan möjliggöra en bättre eller mer funktionell hantering av digi-
tal information.  RCM ser informationen som kapabel att vara och utföra olika 
saker simultant, som t.ex. att en handling kan finnas och används inom olika kon-
texter samtidigt. Den kan t.ex. fylla sitt ursprungliga syfte inom den skapande 
verksamheten samtidigt som den används av en forskare eller journalist.  

RCM:s perspektiv framkommer hos myndigheterna genom deras skapande 
och användande av e-arkiv. Både FK och Skatteverket har byggt upp egna e-arkiv 
som är tänkta att spegla verksamheten. Detta har gjorts för att information ska 
kunna arkiveras men fortfarande vara nåbar på samma sätt som information i 
verksamhetens andra digitala system. Vilket innebär att information och handling-
ar kan ligga inom ärendehanteringssystemet eller e-arkivet. Det spelar ingen roll 
för de anställda inom verksamheten. De kan fortfarande nå innehållet på samma 
sätt då gränssnittet mot handläggaren är densamma, trots att informationen och 
handlingarna befinner sig på olika fysiska platser. 

Betydelsen av RCM gällande informationens rörlighet blir tydlig i samman-
band med PSI-lagen där utgivandet och vidareutnyttjandet av öppen data upp-
muntras.  Den öppna datan är avhängande på att det finns digital information be-
varat och tillgänglig att sammanställa, vilket underlättas när den finns att enkelt ta 
ut ifrån t.ex. ett e-arkiv.  Principen bakom öppen data bygger på e-förvaltningens 
större mål att skapa samverkan mellan offentliga och privata sektorerna vilket ska 
resultera i nya innovativa produkter eller tjänster.  Inom detta perspektiv går det 
även att applicera RCM, genom att information hamnar i ett stadie av konstant 
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skapande. Detta påverkar inte det så kallade originalet och dess syfte, men in-
formationen inom handlingen kan fortsätta omskapas för nya syften i kombination 
med annan information eller handlingar.  

Alla informanterna på de tre myndigheterna uppvisar en medvetenhet om vad 
det innebär att hantera digital information. De har medvetet eller ej anammat 
RCM tankesätt och har redan planer och strategier gällande vad som krävs för att 
hantera digital information. Det som hindrar dem kan istället till stor del vara 
andra delar inom verksamheten. Ett exempel från FK är hur övrig personal tror att 
de kan lämna handlingar eller information till arkivet och att de kan lösa eventu-
ella problem som finns kopplat till det genom att göra mer plats på hyllan. Det 
visar på ett ålderdomligt tankesätt gällande vad ett arkiv är och hur information 
fungerar. Därmed kan det sägas att även om RCM har påverkat arkivarierna har 
det inte nått verksamheten som helhet. Det kan därmed sägas finnas kvar tankar 
från Life Cycle teorin inom myndigheterna som är kopplad till pappershandlingar 
men också gällande när i tiden arkivarierna ska kopplas in.  På Bolagsverket, som 
har en stor mängd pappershandlingar kvar, har det varit svårt att bli sedd och in-
volverad inom utvecklingen. Det har också varit svårt för arkivarien att själv driva 
på utvecklingen, gällande t.ex. att skaffa ett riktigt e-arkiv. Bolagsverket har vad 
informanten beskriver som ett dokumenthanteringsstöd där digital information 
förvaras. Hur det stödet beskrivs verkar det inte möjligt att enkelt återsöka eller 
hämta information genom det på samma sätt som e-arkiven inom FK och Skatte-
verket. Det faktum att andra inom verksamheten inte förstod eller ville utveckla 
vidare från detta dokumentstöd till ett e-arkiv som kan generera informationsåter-
vinning och enkel återsökbarhet, visar på hur de fortfarande är fast i ett mer linjärt 
Life Cycle-tänkande kring hur information ska användas och hanteras. 

RCM representerar även för ett närmande av specifikt yrkesrollerna registra-
torer/records managers och arkivarier. Samarbete dem emellan bidrar med ett hol-
istiskt perspektiv i hanteringen och planerandet av dokumentationsprocessen.  I 
Sverige är det svårt att påstå att RCM har haft en påverkan gällande närmandet 
mellan arkivarier och arkivbildandet. I Sverige skedde en skiftningen gällande att 
arkivariens huvudsakliga plats först var inom arkivinstitutioner till att de även 
började arbete inom den offentliga verksamheten i Sverige under 70-talet.  Samti-
digt är samarbete mellan flera olika yrkesroller något som främjas och uppmunt-
ras av e-förvaltningens mål, både inom Sverige och EU, vilket i högsta mån kan 
ha bidragit till att fler vill samarbeta med informationsspecialister som t.ex. arki-
varie. Det medför att det är osannolikt att RCM inspirerat till fler samarbeten, 
däremot kan RCM bidragit till användandet av samarbeten som del i att upprätta 
ett holistiskt perspektiv gällande informations- och dokumentprocessen. 

Det kan argumenteras att för att skapa ett holistiskt perspektiv över doku-
mentationsprocessen inom e-förvaltningens kontext har IT blivit en allt större del. 
Speciellt när alla myndigheter i undersökningen har mer eller mindre digitala 
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ärendehanteringssystem som samlar och tar emot ansökningar, ändringar och 
andra förfrågningar till myndigheten.  Det gör det nödvändigt att ha en nära kon-
takt med IT för att kunna ha kontroll och se till att de digitala systemen t.ex. ap-
plicerar den metadata eller format på informationen som krävs.  

Holistiskt perspektiv och dess vikt inom utvecklandet av e-arkiv tas upp av 
Klareld, som fokuserar på vikten av att ha ett e-diarium eller e-registratur i sam-
band med utvecklandet av e-arkiv. Det kopplas till RCM och vikten av att inform-
ation redan i dess skapande och infångande dimensioner måste få nödvändig in-
formation och struktur för att de ska kunna bevaras och återanvändas på ett håll-
bart sätt därefter. Klareld jämför detta med Skatteverkets e-arkiv, som arkiverar 
handlingar när de upprättas eller inkommer.96 Då handlingar trots att de fortfa-
rande används eller är aktiva kan förvaras i arkivet, vilket de i en viss mån görs 
fast de har olika leveransperioder beroende på ärende. Det som är viktigt gällande 
Skatteverket och FK som båda har liknande e-arkiv, är att de både har utvecklat e-
arkiv som ska spegla verksamhetens andra digitala system. Grundidén är som Kla-
reld utrycker att mycket av informationen, strukturen och dess kontext ska appli-
ceras redan vid registreringen dvs. när information inkommer eller upprättas hos 
myndigheter. Hos dessa två myndigheter har detta genomfört genom en samman-
koppling av digitala system direkt till e-arkivet, och som IT-arkivarien inom Skat-
teverket uttrycker måste digitala system som ska kopplas till e-arkivet genomgå 
en gallringsutredning samt uppfylla alla de krav som e-arkivet har för att ta emot 
handlingar eller information.  Genom detta arbetssätt kan det också påstås att de 
jobbar väl med den proaktivitet som också förespråkas inom RCM, gällande pla-
nering av information i förhand.  

Bolagsverket håller på att förbereda sin information och sina system för att 
kunna kopplas till det förvaltningsgemensamma e-arkivet som drivs av Statens 
servicecenter (SSC) i samarbete med Riksarkivet.  De har ännu inte kommit till 
punkten att det är dags för leverans, då SSC inte är klar med upphandlingen för 
arkivet.97  Det har medfört att Bolagsverket inte har en digital informationshante-
ring jämförbar med de andra två myndigheterna, men de är i ett stort behov av det 
med tanke på den information som produceras genom deras e-tjänster.  Informan-
ten inom Bolagsverket uppvisar en medvetenhet om förarbetet och proaktiviteten 
gällande digital material och e-arkiv, däremot gör deras situation vid tidpunkten 
för intervjun det svårt att se hur deras informationshantering kan vara påverkad av 
RCM. Arkivarien kan anses vara det med involvering i planeringen och strukture-
ring av information och system inför att de ska kopplas till det gemensamma e-
arkivet. Myndighetens faktiska hantering hamnar däremot inom ramen för Life 
Cycle-teorin, där information används och bearbetas för att sedan överlämnas till 
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97  Jarehov, “Uppdrag E-arkiv”, [2016–05–08]. 
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arkivet.  De digitala handlingarna förvaras i det digitala dokumentstödet som en-
ligt arkivarien medför svårigheter att återanvända informationen, vilket då kan 
antas att de handlingarna levereras och därefter stannar där.  Detta är däremot en 
brist som beror på att de inte har ett bättre system eller arkiv att förvara och an-
vända i sin dagliga verksamhet. Vilket är något som förhoppningsvis kommer 
förändras i samband med SSC:s e-arkiv.  I delrapporten som SSC publicerade i år 
redovisas de funktioner och krav som arkivet ska uppfylla, vilket framvisar att det 
ska vara möjligt att återsöka information genom dels sökmotorer och tekniska 
lösningar som enskilda verksamhetssystem.98 I vilken mån leveranserna/uttagandet 
till e-arkivet ska kunna kopplas direkt till de digitala system som används inom 
pilotmyndigheterna för e-arkivsprojektet verkar oklart, vilket återkopplar till de 
Klareld anför i sin forskning.  

Sammanfattningsvis är arkivarierna inom alla myndigheter insatta med att 
kunna se på information genom olika perspektiv baserat på de egenskaper mediet 
informationen befinner sig i eller på. Problemen som uppstår är kopplade till upp-
fattningen inom respektive myndighet, dels genom förförståelse och hur långt 
utvecklingen av informationshanteringen kommit i samband med e-förvaltningen.  
Genom SSC:s förvaltningsgemensamma e-arkiv kommer förhoppningsvis synsät-
ten på digital information och handlingar kunna spridas och dess möjligheter samt 
kapacitet kommer kunna appliceras i en högre grad. Speciellt när det kommer till 
återanvändning av information för verksamhetens skull genom ökad effektivitet, 
delandet av information till allmänheten och skapandet av öppen data för den pri-
vata sektorn.   
 
 
 
 

 

                                                
98  Statens servicecenter (2016), s.14. 
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Sammanfattning 

Målet med denna uppsats och undersökning var att undersöka arkivariernas delta-
gande inom e-förvaltning på tre stora svenska myndigheter som är ledande inom 
området.  Detta har genomförts genom att ställa upp tre frågor som rör arkivariens 
roll, utveckling och syn på information. Dessa frågor har besvarats genom en kva-
litativ intervjuundersökning med arkivarier inom tre myndigheter Försäkringskas-
san, Skatteverket och Bolagsverket. Det har funnits en skillnad dem emellen stor-
leksmässigt, vilket bidragit till att de två största, Försäkringskassan och Skattever-
ket, byggt egna e-arkiv och den mindre myndigheten agerar pilotmyndighet för de 
första förvaltningsgemensamma e-arkiv som planeras av Statens Servicecenter 
och Riksarkivet. Deras yrkesroller har också skilts genom användandet av olika 
titlar och uppdelningar av arbetsuppgifter kopplade till digital och analog arkiv-
hantering.   

Resultatet av intervjuerna diskuterades med tidigare forskning rörande arkiva-
riers involvering i IT och e-förvaltning, e-förvaltningens innebörd och mål, den 
historiska utvecklingen av arkivarieyrket i Sverige, samt de teoretiska modellerna 
Life Cycle-teorin och Record Continuum-modellen. Diskussionen genererade 
följande slutsatser på arkivariernas deltagande inom e-förvaltningen vid de tre 
myndigheterna: 

Undersökningen har visat vikten av arkivariernas närvaro inom e-
förvaltningen, då de uppvisar en möjlighet att kommunicera och se olika perspek-
tiv inom verksamheten och på informationen. Arkivarierna uppfattas inom sina 
myndigheter som experter gällande informationshantering och lagstiftning kopplat 
till arkiv och information. Däremot har de enligt tidigare forskning haft och har 
svårt att uppfattas som experter gällande digital informationshantering. IT-
avdelningen har fortfarande en stor roll gällande allt kopplat till teknik och vad 
som produceras därigenom. Arkivarierna inom alla tre myndigheter håller däre-
mot på att etablera sig mer inom IT-fältet genom dels marknadsföring inom myn-
digheten och ökad kunskap om specifikt systemutveckling. Det fastställs däremot 
att arkivarier inte behöver anamma en praktisk roll inom IT genom sina kunskaper 
om den nya tekniken. Det som blir viktigt för framtiden är däremot att de kan 
anamma rollen som expert gällande informationshantering oavsett vilket medium 
informationen befinner sig på.  

Utvecklingen av informanternas roller och arbetsuppgifter i koppling till e-
förvaltning framstår som avhängiga av den effekt e-förvaltning haft på myndig-
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hetens organisatoriska struktur, som kan sägas påverkad av e-förvaltningens mål 
gällande fler samarbeten och ökad effektivitet. Det har medfört att fler samarbeten 
uppmuntras även utanför myndigheten och internationellt. Arkivariens utveckling 
syns mest i att de uppmärksammas inom myndigheterna. Istället för att de, som 
enligt tidigare forskning av Runardotter, är bortglömda inom verksamhetern har 
de börjat konkurrera med resterande avdelningar på liknande vilkor. De har i 
högre grad fått resurser som e-arkiv och chefer har börjar visa intresse för vad de 
gör. EU:s involvering i e-förvaltning öppnar också upp framtida möjligheter och 
utveckling för arkivarierna att figurera internationellt i samarbeten gällande hante-
ring och utbyte av information. 

Synen på information inom undersökningen visar på att arkivarierna inom alla 
deltagande myndigheter har breda perspektiv gällande synen på information och 
handlingar. De har anammat medvetet eller omedvetet att information inom verk-
samheten ska placeras inom en kontext med tillräcklig metadata vid dess skap-
ande och infångande, informationen ska kunna återsökas och återvinnas både 
inom verksamheten och utanför samt att digital information ständigt kan fortsätta 
skapas inom nya kontexter utanför dess omedelbara syfte.  De förstår sin position 
att kunna samarbeta inom verksamheten utifrån ett holistiskt perspektiv, trots att 
registratorerna utelämnas inom e-förvaltningens kontext. Problem de stöter på 
inom informationshanteringen idag är att myndigheten de arbetar inom inte i sin 
helhet anammat de nya sätten att se på information. De möts av fördomar om vad 
en arkivarie bör arbeta med, samt applicerar synen av pappershandlingar på de 
digitala. Därmed figurerar arkivarierna i största mån inom Records Continuum-
modellen när delar av myndigheterna fortfarande har en fot kvar inom Life Cycle-
teorin.  
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Bilaga 1, Intervjufrågor 

Del 1 - Yrkesroll 
• Yrkestitel?	
• Utbildning/bakgrund?	
• Hur	länge	har	du	jobbat	inom	myndigheten?	
Del 2 – E-förvaltning 
• Vad	innebär	e-förvaltning	för	dig	och	din	arbetsplats?	
• Hur	jobbar	din	myndighet	med	e-förvaltning?	
• Har	utvecklingen	inom	e-förvaltning	påverkat	dit	jobb	och	arbets-

uppgifter,	i	så	fall	på	vilket	sätt?	
• Vilken	egen	erfarenhet	har	du	av	projekt	kopplade	till	e-förvaltning?	
Del 3 - Samarbete 
• Om	det	bjuds	in	en	arkivarie,	när	i	projektets	process	brukar	det	ske?		
• Vilka	slags	projekt	bjuds	ni	in	till?	
• Vilka	kompetenser	och	specialiteter	kunde/kan	du	bidra	med?	
• Vad	för	slags	förväntningar	har	andra	yrkegrupper,	chefer	m.m.	på	er	

inom	dessa	projekt?	
• Hur	fungerade	samarbetet	med	andra	avdelningar,	myndigheter	eller	

yrkesgrupper	inom	arbetet?	
Del 4 - Proaktivitet 
• Anser	du	att	ni	får	jobba	tillräckligt	proaktivt?	
• Märks	er	proaktivitetet,	eller	avsaknad	av	denna,	av	i	ert	övriga	ar-

bete?	I	så	fall	hur?	
• Uppmuntras	ni	inom	arkivavdelningen	till	att	vara	delaktiga	inom	ut-

vecklandet	och	planerandet	av	e-förvaltning?	
• Vilket	slags	stöd	får	ni	från	ledande	positioner	och/eller	chefer?	
Övrig fråga för att knyta ihop intervjun. 
• Hur	tror	du	denna	utveckling	påverkar	framtiden	för	arkivarier	inom	

myndigheter?	
 


